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Atua há 2 décadas, como sócio, no
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Sobre o autor

Executivo Brasil, da CorporateConnections™ (a maior plataforma de Networking
mundial de líderes empresariais – BNI), lidera, cria e implementa mensalmente
uma série de atividades que reúnem centenas de executivos (decisores e
influenciadores de mercado) tais como Happy Hour’s, Jantares Executivos e
Painéis de Negócios.

É formado em Engenharia Eletrônica pela FAAP. Posteriormente conquistou dois
títulos de mestrados nos Estados Unidos: MBA em International Management na
Thunderbird e MS na Bradley University em Sistemas e Controle. Tem experiência
em segmentos diversos e em empresas como Lucent, Nortel Networks, Elevadores
Otis e Banco Pactual, passando pela gerência de Finanças, Pesquisa, Marketing e
Investimentos. Sua última posição como Executivo foi na British Telecom, onde
atuou como Diretor de Finanças para a América Latina.

Pedro assessora profissionais de forma a criar maneiras alternativas de explorar
crescimento profissional em todas as áreas de negócios de forma a transformar o
relacionamento das pessoas em resultados, após identificar o que realmente
impacta na vida de cada um. Seus clientes são primordialmente Executivos de
Corporações
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Sem Emprego & Começando 
a Busca 

Passo 1



Preparação

Você recentemente ficou
desempregado, ou sabe que vai ficar,
primeiro não entre em pânico! Mas
também não vá levar dois meses
para começar a procurar uma nova
oportunidade. É preciso se
movimentar imediatamente, a
competição é difícil e a economia faz
este momento de transição ser mais
desafiador. Eis os primeiros passos
antes de iniciar a sua busca:

❖ Permaneça positivo;

❖ Certifique-se de coletar dados de
contato dos ex-colegas de
trabalho, clientes, amigos e
qualquer um que possa ajudá-lo
em sua busca. Armazene todas
essas informações em uma
planilha eletrônica de forma que
possa ser utilizável também no
futuro;

❖ Peça cartas de recomendação de
seus superiores e colegas de
trabalho logo que possível, de
preferência assim que receber a
notícia da saída. Use o Linkedin
para coletar tais
recomendações. As
recomendações poderão ser úteis
mais tarde durante as
entrevistas, além de demonstrar
bom coleguismo entre você e
seus amigos;

❖ Aproxime-se de seus colegas com
uma clara e positiva mensagem sobre
sua saída do emprego. Um e-mail
simpático é uma boa opção para este
tipo de comunicado, nele certifique-
se de incluir suas novas informações
de contato como celular e e-mail
pessoal.

❖ Informe-se sobre qualquer
consultoria ou um “bico” que você
poderia prestar para sua antiga
empresa. Muitas vezes demitem-se
as pessoas mas ainda precisam de
suas habilidades e competências.
Oferecendo-se para trabalhar em
algum projeto você economiza o
dinheiro da empresa (sem benefícios
e provavelmente com salário
reduzido) e se permite mostrar
continuidade em seu curriculum.
Pergunte isto antes de sair!
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❖ Tenha um cartão de visita
simples com nome, e-mail e
celular, mas produzido por uma
gráfica. Eles são baratos e muito
importantes para quando for
fazer networking.

❖ Refaça seu Curriculum logo que
ouvir a notícia. Existem empresas
que fazem este serviço, ou você
pode encontrar bons modelos em
sites confiáveis.

❖ Desenvolva um plano estratégico,
que terá como alvo as empresas
que se encaixem no seu histórico
profissional. As informações que
você precisa estão facilmente
disponíveis no Google, LinkedIn,
bibliotecas públicas, revistas de
negócios, IBGE e Ministério do
Trabalho.

❖ Seja realista sobre a duração de
sua busca. Existe a possibilidade
de demorar meses, não semanas.

“Você poderia me informar para onde eu devo ir a partir daqui?” disse Alice
“Isto depende para onde você deseja chegar”  retrucou o Gato,

“Não me importa muito para onde” respondeu Alice 
“Então não importa que direção você vá pegar” disse o Gato.

-
Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll

Passo 1: Preparação



Construindo relacionamentos 
inteligentes

Passo 2



Networking

Passo 2

Você está pronto para buscar um
novo emprego! É muito importante
saber que os métodos mais
divulgados e tradicionais de
procura raramente funcionam.
Você perceberá que a maioria dos
empregos que você se candidatar
online, não lhe dará nenhum tipo
de resposta. As posições que
podem lhe interessar dificilmente
se tornarão públicas. Ademais
garanto que é muito incomum
alguém chamá-lo, do nada, para
uma grande oportunidade.

Nas últimas décadas houve uma
significativa mudança nos métodos
de busca de emprego, favorecendo
muito quem sabe fazer networking
de forma profissional – os mestres
em desenvolver relacionamentos.
Segue agora o que considero as
melhores práticas de networking:

❖ Seja tático! Você precisa estar
em rede com pessoas que, de
fato, possam dar dicas de onde
encontrar o emprego dos seus
sonhos. Não perca tempo.

❖ Agradeça a todos e lembre-se de
cada um de seus colegas de
forma particular!Seja profissional
e faça follow-up de todas as
reuniões, cafés e encontros; e
não esqueça de enviar ao menos
um e-mail de agradecimento
após cada encontro.

❖ Encontre um colega bem sucedido
que te force (motive) ir adiante. Peça
a um amigo, seu cônjuge ou outra
pessoa de sua confiança para fazer
marcação cerrada contigo em sua
busca. Vá a eles com frequência, e
peça feedback sinceros sobre como
você está indo. É difícil fazer isto
sozinho.

❖ É importante usar métricas. Uma
maneira muito eficaz de mensurações
é por meio de reuniões. Sugiro que
tenha pelo menos quatro encontros
por semana com pessoas que podem
dar informações para sua procura de
emprego. Este é um processo mais
eficaz do que enviar milhares de e-
mail com seu CV.

❖ Contatar as associações de ex-alunos



❖ das escolas que frequentou e
pedir acesso às listas dos ex-
alunos. Isto geralmente é
encontrado online e pode ser um
recurso fantástico.

❖ Inscreva-se no LinkedIn
(www.linkedin.com). Construa
cuidadosamente o seu perfil e
pague o upgrade para ter acesso
total às ferramentas e
funcionalidades do site. A chave
é usar o LinkedIn para conectar-
se diretamente e de forma
eficiente com quem decide as
contratações nas empresas.

❖ Torne-se mais ativo em sua
comunidade. Ofereça seu tempo
para organizações filantrópicas
porque com isto você irá ganhar
exposição importante perante
outras pessoas.

”Dica: Busca eficaz de emprego é totalmente e diretamente
dependente de sua capacidade de construir bons relacionamentos.
Estes relacionamentos precisam ser mutuamente benéficos, por isso
lembre-se de focar nas necessidades dos outros e não apenas em você.”

Passo 2: Networking



Frente a Frente com o 
Decisor 

Passo 3



Entrevista

Passo 3

Você trabalhou muito, seguindo as
dicas acima e agora está recebendo
convites para entrevistas. Muito
bom! Mas não comemore ainda! Você
fez por conseguir esta oportunidade
de forma suada, mas a competição é
forte e você deve manter-se focado.
No próximo passo o crucial é
convencer outros profissionais
(alguém que tenha poder para te
contratar ou recomendar, fortemente,
sua contratação) de que você atende
às exigências da atualidade e se
enquadra perfeitamente em suas
organizações e culturas. Para atingir
esse objetivo, suas atitudes,
sociabilidade e confiança serão tão
importantes quanto competência,
experiência e resultados. Você estará
explorando e estabelecendo novos
relacionamentos – uma área da busca
de trabalho muitas vezes
negligenciada.
Com frequência essas interações
serão individuais – você e um
contato, ou você e um entrevistador.
Ocasionalmente, você poderá ter que
enfrentar uma entrevista em grupo,
com várias pessoas à sua frente. Não
importa a situação, o desafio será
usar todas as ferramentas e técnicas
que você desenvolveu para lidar com
este tipo de dinâmica (por vezes
imprevisível) e obter bons resultados.
A chave para ter sucesso em uma
entrevista é estar informado e
demonstrar interesse pelo negócio,
portanto:

❖ Antes de ir para uma entrevista
procure conhecer bem a empresa
em questão, faça uma pesquisa
para conhecer o mercado em que
ela atua, seus produtos,
concorrentes, fornecedores e seu
posicionamento no mercado
(ranking);

❖ Faça a mesma coisa em relação a
quem irá te entrevistar. As mídias
sociais são ótimas para este
propósito;

❖ Explore as necessidades da
empresa. Lembre-se que toda
venda bem-sucedida começa com a
identificação das necessidades do
comprador, seja uma empresa ou
chefe. Portanto antes de lançar “a
sua história” (que você já preparou
cuidadosamente), tente fazer o
entrevistador falar sobre o cargo e
os problemas que a empresa ou o
nnnn



Passo 3: Entrevista

❖ departamento enfrenta. Ouça
atentamente! Isto lhe dará o
material necessário para
fundamentar suas respostas;

❖ Demonstre aceitação. Lembre-se
que seu entrevistador também tem
necessidades não profissionais,
como querer que gostem dele e ser
apoiado em suas idéias e mesmo
em sua própria carreira;

❖ Um futuro chefe estará avaliando
como seria trabalhar ao seu lado
durante alguns anos;

❖ Pergunte! Interaja! Você não está
na entrevista apenas para
responder, mas também para
perguntar. Não seja passivo em
suas respostas; mostre interesse
ativo. Você precisa obter
informações suficientes sobre o
cargo, a empresa, o chefe e o
ambiente, para poder fazer sua
campanha e avançar mais uma
etapa.

❖ Arrematando tudo. Assim que
perceber que seu tempo está se
esgotando, procure sentir como
ambos se sentem em relação às
suas possibilidades, o que
acontecerá em seguida e como
ficam as coisas. Procure um motivo
para um novo contato (a menos que
a entrevista tenha sido um
fracasso).

❖ Se você se sente positivo, mostre
seu entusiasmo. As pessoas
precisam saber que você gostou
delas e da empresa.

❖ Tente marcar um novo encontro,
por exemplo, a próxima entrevista,
conhecer o local de trabalho
qualquer coisa que você possa
inventar. Ofereça-se para trazer
alguma coisa ao entrevistador,
relacionada à oportunidade ou aos
interesses pessoais dele.
Entretanto, ao fazer isso, é
importante não
demonstrar ansiedade ou
desespero.

❖ Uma nota de agradecimento, logo
após a entrevista, pode ser
interessante. Mencione qualquer
coisa relacionada ao cargo – alguma
idéia que lhe tenha ocorrido sobre a
situação da empresa – ou anexe
algum artigo interessante referente
à área de atividade da empresa. Da
mesma forma que no marketing de
qualquer produto, você quer deixar
seu nome marcado favoravelmente.



Negociando uma Oferta & 
Obtendo o Novo Emprego

Passo 4



Negociação

Passo 4

A entrevista ou entrevistas foram
bem e você tem uma chance real de
conseguir um novo emprego. Você
está na última parte de sua jornada,
de sua busca e, de certa maneira é a
etapa mais crucial.
Ao sentir que a empresa está
seriamente interessada em você, o
tempo e o espaço que você terá para
negociar poderá ser muito curto e
você precisará estar preparado para
reconhecer e aproveitar a
oportunidade – passar da condição de
“vendável” para a de pedir o que
quer.
Todo o processo de busca de uma
oportunidade de trabalho pode ser
considerada uma negociação. Você
precisa determinar sua posição
antecipadamente e estar preparado
para fazer uma e, possivelmente,
duas concessões. Mas não poderá
haver uma negociação sem que
ambas as partes estejam interessadas
em um acordo.
A empresa precisa querer você e você
precisa querer o cargo, antes que se
inicie as etapas finais da negociação.
Primeiro, é essencial determinar de
que lado está o poder: a empresa
tem um cargo a oferecer e o
candidato está interessado nele.
Segundo, a sondagem durante a
entrevista: há uma sondagem
recíproca, para determinar se existem
possibilidades. Se uma das partes
decidir que não, a negociação para. A
situação não é negociável. Se ambas
mmmmmm

as partes sentirem que existem
possibilidades, iniciam-se a etapa que a
maioria das pessoas convencionou
denominar negociação. Cada uma
estará sondando a outra e enviando
sinais. Ambas estarão lendo os sinais. A
capacidade do candidato de enviar e ler
os sinais é o fator que contribui para o
sucesso de qualquer negociação.

Um conselho útil: não aceite uma oferta
imediatamente e tente obter o máximo
de informações possíveis sobre o
conteúdo do cargo. Se a empresa
acabou de lhe fazer uma oferta, é óbvio
que ela o quer muito e este é o
momento ideal para esclarecer os
requisitos do cargo – até mesmo
negociar um espaço mais amplo,
denominação da função etc.
É essencial compreender claramente
suas responsabilidades e deveres.
Empresas organizadas costumam ter os
cargos bem definidos (peça uma
descrição).



Negociar a oferta de forma correta
pode ser difícil, o importante é ter foco
definido no que é importante para você
neste momento e entender o que pode
e não pode ser colocado na mesa de
negociação. Para isso saiba que:

❖ O ingrediente mais importante para
uma negociação bem-sucedida é a
atitude certa em relação ao
processo e ao(s) indivíduo(s) com
quem você está lidando. Se você
está disposto a superar alguma
eventual restrição, adotar uma
postura positiva e desenvolver uma
estratégia de negociação
ganha/ganha, suas chances de
êxito aumentarão.

❖ Você precisará negociar de uma
forma razoável: a alternativa que
você propuser precisa ter
fundamento lógico.

❖ Associe cada item negociável ao 
próprio cargo (por exemplo, caso 
você tenha de mudar de cidade, um 
bônus de contratação não abrirá 
precedentes na política de 
transferência da empresa, mas 
permitirá que você transfira sua 
família rapidamente e dedique suas 
energias ao novo trabalho).

❖ Se houver vários pontos a serem 
negociados, mencione todos (faça 
uma lista completa). Se a cada 
instante você ficar lembrando de 
uma coisa, você levantará suspeita 
de que ainda falta alguma coisa a 
ser negociada e a outra parte não 
se mostrará disposta a negociar 
qualquer item.

❖ A pessoa que determina a agenda 
controlará a conversação. Defina os 
itens a serem negociados, 
começando pelo mais importante ou 
parta do menos importante, 
deixando o item mais importante 
para o final da negociação.

❖ Negocie o conteúdo do cargo, 
inclusive as responsabilidades, 
autoridade, interação e apoio do 
staff na época da oferta; deixe o 
salário e os benefícios para o final.

❖ Ao negociar salário, conheça a faixa 
vigente no mercado para cargos 
similares e o que você definiu como 
sendo seu referencial de 
remuneração adequado, em 
empresas do mesmo porte e na 
mesma área. Tente aumentar a 
oferta inicial antes de dizer quanto 
você quer se a oferta não estiver 
compatível.

Passo 4: Negociação



Passo 4: Negociação

❖ Se a empresa oferecer $50.000 e
você quiser $60.000, duas
pessoas sensatas acabarão
concordando com $55.000 – o
meio da diferença das duas
cifras.

❖ Você poderia responder à oferta
de $50.000 argumentando sobre
cargos equivalentes. Apresente
argumentos de média salarial de
mercado.

❖ Evite mencionar benefícios antes
de chegar a um acordo quanto
aos itens principais (salário,
bônus, etc.). Com isso você
estaria descartando chances de
negociação posterior.

Importante:

Você pode negociar praticamente
qualquer coisa, exceto suas
necessidades. O que você precisa
para

para a educação dos filhos,
pagamento da casa própria, etc é
problema seu e não da empresa (a
transferência seria uma possível
exceção, porque sua situação
pessoal é que será a base para a
negociação. Assim mesmo, você
precisa ter um fundamento lógico
para sustentar sua posição).

Além de pesar todos os fatos e
impressões colhidas durante as
entrevistas e as negociações, é
importante que você analise as
pressões emocionais que possa
estar sentindo. Durante o processo
de busca da nova posição, você
poderá ter sentido muita tensão,
com sua autoconfiança e auto-
estima diminuídas. A probabilidade
de rejeição nesse processo é muito
alta; provavelmente você já
experimentou essa sensação
anteriormente muitas vezes.



Passo 4: Negociação

Leve em consideração seu nível de
tensão e autoconfiança, ao receber
uma oferta de trabalho e sinta-se
glorioso porque alguém realmente o
quer. Talvez a entrevista final tenha
acontecido em um ambiente
impressionante – a sala do Conselho
ou um restaurante luxuoso. Seu
futuro chefe foi um vendedor
convincente – sensível às suas
necessidades, valorizou suas
virtudes. Você deve ter pensado:
“Não vou conseguir outra oferta
como esta antes de uns seis meses”.
Lembre-se que você passou por um
período estressante. Este realmente
poderia ser o trabalho certo para
você, mas não tome uma decisão
pelas razões erradas.

Conclusão

Enfim, este é um olhar abrangente; uma forma comprovadamente eficiente para se
procurar emprego. Dou conselhos diariamente, baseado em experiências e feedbacks
que recebemos dos candidatos, e estou confiante de que os utilizará de maneira
ainda mais eficaz. Vejo este Ebook como uma ferramenta sempre em evolução. Você
deve sempre tentar o que funciona melhor para você.

Se você está preso em sua busca de trabalho ou têm um amigo nesta luta, siga o
plano que descrevi aqui.

Desejo-lhe boa sorte e sucesso!


