
Executivos financeiros são os mais requisitados do mercado  

Consolidação de “processo de profissionalização” nas empresas é apontada como uma das 
causas. 

A área de finanças foi responsável por 23% das novas oportunidades no alto escalão das 
empresas brasileiras e liderou a criação de vagas no primeiro trimestre de 2008. De um total 
de 5.276 posições abertas para executivos, cerca de 1,2 mil eram destinadas para CFOs e 
membros de sua equipe. O resultado parcial deste ano é 92,84% superior ao do mesmo 
período de 2007, quando 2.736 vagas foram criadas.  

As conclusões são de um estudo da DBM, consultoria especializada em gestão do capital 
humano em momentos de transição. Para os autores da pesquisa, a alta demanda por 
executivos de finanças é causada pelo efeito dos IPOs de 2007, que continuam impactando o 
dia-a-dia das companhias. A consolidação de um “processo de profissionalização” nas 
empresas também é apontada como um dos motivos.  

O levantamento revela que os setores de serviços e seguros, a indústria de embalagens e de 
papel e as usinas foram os de melhor desempenho. Juntos, eles responderam por 33% da 
demanda por profissionais seniores no período.  

Mercado aquecido  

“Em geral, por conta do período de férias, há nos meses de janeiro e fevereiro menor demanda 
por profissionais para atuação em níveis mais elevados da hierarquia, como gerentes, diretores 
e afins. Porém, o primeiro trimestre de 2008 continuou acompanhando o crescimento já 
verificado em 2007”, afirma Cláudio Garcia, presidente da DBM Brasil e América Latina.  

A novidade do primeiro trimestre deste ano foi o segmento automobilístico e de autopeças, 
que conquistou posições no ranking das áreas que mais buscam executivos, respondendo por 
8% da demanda. Construção civil e instituições financeiras também continuam aquecidos. 
Cada um deles foi responsável por 7% das novas vagas.  

Segundo a DBM, nem todos os segmentos tem o que comemorar. Informática e 
telecomunicações abriram menos vagas em relação a 2007. As duas áreas foram responsáveis 
por 4% da demanda por executivos no primeiro trimestre de 2008. No ano passado, o número 
a participação era de 10%.   
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