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A procura por profissionais de chefia intermediária, gerência, diretoria e presidência cresceu 
mais de 50% no terceiro trimestre de 2008 (julho, agosto e setembro), na comparação com o 
mesmo período de 2007. Os dados constam em um estudo divulgado pela DBM, consultoria 
especializada em gestão do capital humano em momentos de transição. 
 
A alta na demanda por executivos no trimestre sugere que, apesar das notícias negativas 
provenientes dos Estados Unidos e de outras partes do globo - especialmente após meados de 
setembro -, a economia brasileira poderia estar imune à turbulência internacional. Entretanto, 
já há indícios de que a atual crise financeira possa estar chegando ao mercado captação de 
gestores.  
 
Conforme o levantamento, o setor financeiro teve uma retração de 0,76% em relação ao 
número de executivos em atuação. A pesquisa mostrou que o setor ocupa a segunda colocação 
no ranking dos 20 que mais demitiram, respondendo por 12,86% do total de desligamentos. O 
movimento é sutil, mas sinaliza que a situação tente a se agravar nos próximos meses. "Creio 
que essa movimentação de fusões entre bancos - e também os boatos sobre os riscos aos 
quais as pequenos instituições financeiras estariam expostas - afetarão o mercado de trabalho 
no setor", analisa o consultor da DBM, Newton Branda. "A tendência é de haver enxugamento. 
Sem contar que o histórico de fusões sempre mostra redução de quatros."  
 
No mesmo período, a indústria farmacêutica (com 17,14% do total de desligamentos) foi a que 
mais demitiu executivos. Segundo Aloisio Buoro, consultor da DBM, esse movimento deve-se a 
ajustes que o setor fez em seu portfólio, o que resultou na substituição de alguns executivos.  
 
A indústria farmacêutica divide a segunda posição no ranking dos setores que mais demitiram 
com o segmento de produtos de consumo. Segundo a DBM, o dado sugere que a 
desaceleração do mercado financeiro internacional começa, gradualmente, a chegar à 
economia real, contraindo contratações em setores estratégicos como, por exemplo, o varejo.  
 
Números em expansão  
 
Apesar desses números, até o final de setembro o mercado nacional continuou contratando - e 
muito. No trimestre foram abertas posições para executivos de médio e alto escalão, incluindo 
conselheiros de administração. Segundo a pesquisa, foram abertas 5,384 mil vagas no 
trimestre, ante 3,468 mil em igual período do ano passado.Somente em setembro houve 
procura por 1,86 mil gestores, um aumento de 79% em relação ao mesmo mês de 2007. 
Segundo o presidente da DBM Brasil, Cláudio Garcia, no período pesquisado o mercado ainda 
não havia sentido os efeitos da crise e, por isso, manteve o crescimento observado nos últimos 
meses. "O que deveremos ver, a partir de agora, é uma tendência de desaceleração das 
contratações", projeta Garcia. "Muitas empresas devem diminuir o ritmo dos processos, mas 
não devem estancar definitivamente a abertura de vagas para seus quadros, pelo menos 
enquanto o ambiente econômico estiver incerto", prevê.  
 
Construção a todo vapor  
 
De acordo com os números do levantamento, o setor de construção continuou aquecido e 
voltou a ampliar o número de vagas para executivos. O segmento cresceu mais de 700% em 
relação terceiro trimestre de 2007, respondendo por 7% de toda a demanda do período.  
 
Outro movimento importante se deu no setor petroquímico, que conquistou posições no 
ranking e respondeu por 6% da demanda total. Isso significa um crescimento de cerca de oito 
vezes no número de vagas ofertadas no terceiro trimestre do ano. "As recentes descobertas de 
novos campos de exploração de petróleo e gás natural promoveram reflexos para o segmento 
como um todo", diz Garcia.  
 



Os setores de serviços e a indústria continuaram sendo os que mais posições abriram para 
executivos em comparação com os anos anteriores. No terceiro trimestre do ano, os dois 
segmentos responderam, juntos, por 29% da demanda por profissionais seniores. Entre as 
áreas de atuação dos executivos dentro das empresas, as finanças continuaram dominando o 
cenário no terceiro trimestre de 2008, em todos os setores. Das 5,384 mil posições abertas 
para executivos no período, mais de 1,23 mil (ou 23% do total) são relativas à área financeira.  
 
A pesquisa também detectou um crescimento expressivo nas áreas comercial/vendas e 
marketing. Juntas, elas foram responsáveis por 28% do total. No período analisado, a área 
comercial/vendas ficou em segundo lugar no ranking e imprimiu um crescimento de 84% em 
relação ao terceiro trimestre de 2007. Já a área de marketing, cresceu 55% em 2008.  
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