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O Novo Mercado tem estimulado também a profissionalização de executivos.  
 
Este ano está se mostrando ser bom para o mercado de recrutamento de executivos, que deve 
acompanhar a expansão da economia. A estabilidade econômica e o compromisso maior com a 
responsabilidade fiscal devem gerar crescimento da produção agrícola e industrial e das 
exportações. A redução das vulnerabilidades externas e das taxas de juros também contribuirá 
para a retomada do crescimento econômico, o que trará, sem dúvida alguma, oportunidades 
em vários setores para o executivo brasileiro.  
 
Após crescer 50% em 2005, a Fesa registrou no ano passado novamente um forte aumento, 
desta vez de cerca de 30%. Este crescimento foi mais expressivo em segmentos como serviços 
financeiros, tecnologia da informação (TI), farmacêutica, consumo, óleo e gás, energia e 
indústrias. Focados no mercado internacional, os setores de mineração, siderurgia, papel e 
celulose, petroquímica e metalurgia também alcançaram bons desempenhos, estimulados, 
ainda, pela forte expansão dos mercados chinês e indiano. A grande e contínua preocupação 
das empresas brasileiras com a chegada de players internacionais e a necessidade de adaptar 
seus modelos de governança corporativa aos requerimentos do Novo Mercado também têm 
estimulado a profissionalização dos quadros de executivos.  
 
 
Depois de um ano de consolidação, o recrutamento de executivos em serviços financeiros deve 
ficar ainda mais aquecido em 2007, puxado pelo retorno ao Brasil de renomados bancos de 
investimento e pela expectativa de ampliação do volume de investimentos. Destaca-se, ainda, 
a sofisticação progressiva do mercado de crédito em função de fatores como a queda da taxa 
básica de juros e o amadurecimento do processo de concessão de crédito a camadas menos 
favorecidas. Os bancos de médio porte também voltam a ter maior representatividade através 
de foco no mercado de pequenas e médias empresas.  
 
A competição pelos melhores talentos ficará ainda mais acirrada nos mercado de TI e telecom. 
Este último vive um momento de consolidação e de convergência tecnológica e deverá investir 
na busca por executivos de alto nível para diferenciação e disputa de liderança em seus 
diversos segmentos de atuação. A indústria de hardware e serviços de TI, por sua vez, 
continuará em processo de desenvolvimento, estimulada por investimentos do setor privado e 
por incentivos do governo, o que permitirá que outras camadas sociais possam ter acesso ao 
uso destes bens e serviços.  
 
O agronegócio deverá voltar gradualmente em 2007 aos patamares anteriores, mas ainda 
abaixo da velocidade do período compreendido entre 2002 e meados de 2005. Em 2006, o 
setor sofreu com as restrições sanitárias que contribuíram para a queda no consumo de aves e 
bovinos no mercado internacional. Ganha novo fôlego com a expansão das fronteiras agrícolas 
e da pecuária, que não se restringem mais às regiões Sudeste e Sul do País, expandindo-se 
com força para áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente. A retomada das 
contratações de executivos deve repercutir também na indústria de consumo, em especial 
alimentos, bebidas, couro e calçados.  
 
Com uma legislação mais clara tanto para investidores como para potenciais compradores, o 
setor de construção civil antevê um 2007 de expansão, beneficiado pelo grande volume de 
recursos brasileiros e estrangeiros alocados para este segmento. Os setores de infra-estrutura, 
logística e transportes ainda carecem da compreensão de seu papel estratégico no 
desenvolvimento econômico do País para atender com eficiência à demanda decorrente do 
crescimento interno e do comércio exterior. Além dos investimentos necessários, o sucesso 
desta estratégia passa pela existência de um marco regulatório transparente e confiável, pela 
utilização de melhores práticas de gestão e pelo investimento na criação e desenvolvimento de 
capital intelectual adequado e suficiente para atender à demanda dos segmentos que 
compõem a infra-estrutura.  
 



A recuperação de alguns setores e a franca expansão de outros, como o de ciências da vida e 
saúde (produtos farmacêuticos, cosméticos e cuidados pessoais), trazem otimismo para o 
mercado de recrutamento de executivos e, principalmente, para os profissionais com bom 
conhecimento do mercado local e global e com capacidade para extrair o máximo das suas 
equipes, além, de adicionar valor ao capital humano.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2007. Opinião, p. A3. 


