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O mercado de trabalho esteve bem aquecido em 2007, com um grande volume de 
contratações em todos os setores da economia e em praticamente todas as áreas dentro das 
empresas. “A ponto de identificarmos a iminência de um apagão de talentos”, afirma Marcelo 
Mariaca, da Mariaca & Associados. E, em 2008, a expectativa é de que esse cenário se 
mantenha, tanto o de volume de vagas quanto o de falta de profissionais qualificados.  
 
Entre as áreas mais movimentadas destacam-se os setores da economia que estão em 
desenvolvimento como o de energia, principalmente empresas cuja atividade está relacionada 
à produção de energia eólica e aos biocombustíveis. Nessas organizações, foram contratados 
profissionais de todas as áreas.   
 
O agronegócio também está a pleno vapor. Segundo Dárcio Crespi, da Heidrick&Struggles, 
houve demanda por cargos que, até então, não apareciam, como diretor de agricultura. 
“Quando abordávamos os profissionais que já estavam no mercado, eles até se assustavam”, 
comenta.   
 
Como são setores que estão em expansão, faltam pessoas especializadas e com experiência 
anterior nesse ramo atividade. “Ganha vantagem quem tem potencial para aprender rápido e 
os que atuam em empresas com atividade semelhante, como as empresas que fornecem 
energia elétrica, por exemplo”, afirma Crespi.   
 
O crescimento da economia brasileira de um modo geral – a expectativa é que o PIB cresça 
5% este ano, segundo o IBGE - levou empresas de bens de consumo e varejo a contratarem 
profissionais em todos os níveis e para todos as áreas, segundo Luis Wever, da 
Ray&Berndston. “Há novas vagas em marketing, vendas, finanças e Recursos Humanos”, 
lembra.   
 
Na visão de Crespi, o aquecimento do mercado em todos os setores vem sendo impulsionada 
pelos bancos de investimento, que estão injetando dinheiro na economia e também exigindo 
uma gestão muito mais profissional das empresas. “Essas instituições exigem pessoas mais 
bem preparadas, com modernas técnicas de gestão”, comenta.  
 
Os próprios bancos de investimento e o mercado financeiro como um todo têm contratado um 
número significativo de profissionais. “Essas instituições estão estruturando novos times. 
Nesses processos, temos procurado por controllers e tesoureiros, principalmente”, diz Wever.   
 
As empresas familiares de todos os setores também estão se profissionalizando. “Trabalhamos 
bastante em posições para empresas familiares da construção civil, do varejo, da moda, que 
estão afinando o organograma”, comenta Wever.   
 
A abertura de capital das empresas também tem pressionado as empresas a exigirem mais 
eficiência de seus executivos e também abrindo mercado para profissionais que atuam na área 
de Relações com Investidores. “As companhias têm contratado executivos que já tenham 
demonstrado que são capazes de entregar resultados”, diz Crespi.   
 
Um mercado que não é novo, mas que apresentou um crescimento nunca visto antes foi o de 
construção civil e industrial. Por isso, a falta de engenheiro é bastante sentida no mercado, 
tanto no nível técnico como no executivo. “É difícil encontrar, principalmente engenheiros com 
perfil de gestor”, lembra Crespi.   
 
Outros profissionais escassos são os técnicos em Tecnologia da Informação (TI). “Nas áreas de 
engenharia e de TI e Telecomunicações, o apagão de talentos já é realidade”, lembra Mariaca. 
“Faltam desde programadores até gerentes de projeto e de redes”, afirma.  
 
De acordo com ele, o setor de Telecom também está aquecido para executivos. “O mercado 
vive um momento de incerteza em relação ao que será o futuro das telecomunicações, que 



modelo de prestação de serviço substituirá o atual. Por isso, são procurados executivos com 
visão inovadora”, cometa Mariaca.   
 
Também estão valorizados os executivos com experiência e resultados comprovados na gestão 
de cadeias de suprimento. “O Brasil ainda é deficiente em infra-estrutura, o que exige um bom 
planejamento logístico”, lembra. 
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