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A disputa pelos profissional na área de finanças e contabilidade tem afetado as empresas de 
todo o mundo. Segundo o relatório anual Robert Half Global Financial Employment Monitor, 
pelo segundo ano consecutivo, mais da metade (56%) dos gerentes de finanças e recursos 
humanos consultados relataram dificuldades na busca de candidatos qualificados. No Brasil, a 
situação é ainda pior: 82% das companhias encontram obstáculos na hora de contratar. Com 
isso, o País figura em segundo lugar no ranking das nações que enfrentam a falta de 
executivos na área financeira, atrás apenas de Hong Kong região administrativa da China, 
onde o índice chega a 89%. 
 
Conforme o relatório, elaborado pela Robert Half International empresa de recrutamento 
especializado, com mais de 360 escritórios, distribuídos em todos os continentes, a escassez 
de executivos experientes fez com que as companhias passassem a se preocupar mais com a 
retenção de talentos. Assim, nos últimos 12 meses, as empresas procuraram aprimorar seus 
mecanismos de motivação e retenção de profissionais. Conforme o estudo, 58% dos 
entrevistados em todo o mundo se mostraram preocupados em perder seus executivos de alto 
nível para outras empresas. No Brasil, o índice chegou a 82%. 
 
Para o diretor geral da Robert Half no Brasil, Ricardo Bevilacqua, o mercado atual exige dos 
gestores muito mais conhecimento técnico do que há alguns anos, principalmente devido a 
mudanças no que se refere a regulamentações. Com isso, os executivos devem ter um perfil 
mais complexo, o que também complica a situação na hora do recrutamento. "O perfil do 
controller, do contador, do gestor financeiro, tem de estar muito atualizado", assegura 
Bevilacqua. 
 
Segundo o consultor, o mercado exige que, cada vez mais, os números que saem da empresa 
sejam muito transparentes. Isso faz com que, mais do que saber lidar com as questões 
financeiras, os profissionais também saibam se comunicar com o mercado. " A capacidade 
dessa pessoa de se comunicar bem com o mercado exige um nível muito maior do que cinco 
anos atrás. Por isso, existem muito poucas pessoas preparadas para exercer esses cargos", 
enfatiza Bevilacqua. 
 
O levantamento ouviu mais de 4 mil gerentes de finanças e recursos humanos em 20 países. 
No Brasil, que foi incluído no levantamento pela primeira vez, representantes de 149 
organizações responderam à pesquisa. 
 
Conforme o relatório, as empresas de todo o mundo estão gastando mais tempo em seus 
processos seletivos. Antes de preencher posições de média gerência, os participantes da 
pesquisa realizam, em média, três entrevistas por candidato. Em 2007, a média era de duas 
entrevistas. "Não é apenas o mercado brasileiro que está aquecido, mas o mercado mundial 
que está ficando mais complexo e criterioso na hora de contratar", explica Bevilacqua. "Você 
não entra na primeira entrevista." 
 
Segundo ele, as contratações por indicação são cada vez menos freqüentes na área financeira. 
" A época em que você ia trabalhar apenas por uma indicação já não existe", garante. "As 
pessoas passam por mais etapas. Os candidatos têm que se preparar cada vez mais". 
 

 
Leia mais: 
 
IPOs e nova legislação contábil motivam corrida pelos mais experientes 
Luciano Feltrin 
 
A demanda pela contratação de executivos de áreas correlatas a finanças tem crescido, 
impulsionada pelo aumento do ritmo de ofertas públicas iniciais de ações ( IPOs, na sigla em 
inglês) dos últimos anos no País. Somente em 2007, 64 empresas acessaram o mercado de 



capitais para captar recursos, o que acelerou o movimento de contratação de mão-de-obra 
para dar conta das demandas de uma empresa com diversos acionistas. 
 
Uma das áreas que mais tem necessitado de novos profissionais é justamente aquela 
responsável pela comunicação das empresas com seus diferentes públicos, como imprensa e 
acionistas: a diretoria de relações com investidores (RI). Trata-se de um executivo com 
características híbridas, cujas competências mesclem mais do que bons conhecimentos em 
finanças. Também é necessário ter capacidade de lidar com diferentes públicos e níveis de 
conhecimentos. Afinal, muitas das companhias que abriram capital na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa) têm bases importantes de investidores individuais. 
 
A dificuldade de contar com profissionais que reúnam essas características já desperta o 
interesse da academia. A Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(Fipecafi), por exemplo, montou um curso para formar mão-de-obra especializada. As turmas, 
que são formadas por aproximadamente 30 alunos, têm aulas de sete disciplinas, que vão de 
temáticas financeiras, como análise de balanços e conhecimentos sobre os mercados de renda 
fixa, variável e de derivativos, até abordagens de assuntos como governança corporativa, ética 
e comunicação. 
 
O curso está em sua 10 turma, cujas aulas começam no próximo dia 4. 
 
No entanto, de acordo com um levantamento realizado pela Fipecafi, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri), ainda há muito espaço para diversificar 
a base de profissionais de RI. Cerca de 40% dos profissionais das companhias de capital 
aberto das companhias que responderam à pesquisa são formados em Contabilidade ou 
Administração. 
 
Modelo internacional 
 
Outro movimento que tem levado as empresas brasileiras a ter maior necessidade de realizar 
investimentos em executivos da área de finanças foi a aprovação da Lei 11.638, no fim do ano 
passado. Com ela, companhias cujas ações são listadas em bolsa ou sejam consideradas de 
grande porte com receita bruta anual superior a R$ 240 milhões precisarão divulgar balanços 
consolidados no modelo International Financial Reporting Standards (IFRS). As maiores 
empresas de auditoria com atuação no País estão se movimentando. A KPMG, por exemplo, 
encarregou Jamon Jubels para comandar seu time, que providenciará o processo de conversão 
contábil no Brasil até o ano de 2010. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 ago. 2008, Vida Executiva, p.C12. 


