
uem está atento ao noticiário sabe que 
o mercado de cartões vive um gran
de momento no Brasil desde julho de 

2010, quando foi anunciado o fim da exclusivi 
dade entre as bandeiras de cartões e as redes 
adquirentes, o que consequentemente aumen
tou a concorrência. É verdade que o crescimen
to desse segmento acompanhava já há algum 
tempo o bom momento do mercado financeiro, 
mas foi a partir do dia 1o de julho de 2010 que 
esse nicho ganhou um novo impulso. Conse
quentemente, a demanda por profissionais 
especializados para atuar no setor também 
aumentou consideravelmente, "lá há cerca de 
dois anos alguns fatos atraíram a atenção para 
este mercado", explica Fábio Saad, gerente 
sênior das divisões Finanças. Contabi l idade e 
Mercado Financeiro da Robert Half, empresa 
pioneira em recrutamento especial izado em 
profissionais qualif icados para atuar na área 
financeira. "Por exemplo, o amadurecimento 
do mercado financeiro, o nível do grau de in 
vestimento no Brasil, a abertura de capital da 
Visanet, a quebra do monopólio entre Visanet 
e Redecard, a criação de novas bandeiras e a 
chegada de novos competidores via início de 
operação, ou por fusões e aquisições." 

Na opinião de Saad, com a abertura do mer
cado de cartões e o ingresso de novos compe
tidores globais no âmbito local, a tendência é 
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A Robert Half, fundada em 1948 e atuante 
no Brasil desde 2007, hoje possui um 
amplo leque de especialidades e contrata 
profissionais para as áreas de finanças, 
contabilidade, mercado financeiro, 
engenharia, tecnologia, marketing e vendas. 
Os dados que você irá conferir são do Guia 
Salarial elaborado pela empresa, que oferece 
informações sobre os salários médios 
praticados pelo mercado brasileiro e tem 
como base pesquisas e entrevistas conduzidas 
por especialistas da Robert Half. As faixas 
salariais apresentadas para cada cargo 
representam a média nacional, sendo que 
os números podem variar de acordo com as 
regiões do país e com o porte das empresas. 
Confira alguns dados nas tabelas a seguir: 





que haja uma transformação no perfil do pro
fissional no mercado de cartões, no qual ha
bi l idades operacionais perdem valor para ha
bil idades estratégicas e comerciais, e o idioma 
inglês ganha ainda mais relevância. "O profis
sional do mercado de cartões tem que estar 
preparado para o d inamismo e a futura c o m 
petitividade deste mercado", continua Saad. 
"Deve estar preparado para trabalhar em equ i 
pe, participar em soluções criativas para ques
tões importantes e ter um senso de urgência 
para implementação da estratégia." O gerente 
acredita que no momento deve haver demanda 
por presidentes, diretores e gerentes; já no mé
dio prazo, a tendência é um maior volume para 
movimentações de coordenadores e analistas. 
"O foco principal é em profissionais da área de 
negócios e tecnologia", diz. 

Esse é um negócio explorado no Brasil por 
poucos competidores, na opinião de Saad. "A 
abertura de mercado aumentará a concorrên
cia trazendo novos produtos e criando postos 
de trabalho", diz. 

"As empresas serão forçadas a desenvolver 
novos mercados para crescerem. Esse ciclo de 
expansão e desenvolvimento tende a ser longo, 
se compararmos o estágio atual do Brasil com 
mercados maduros." Já em relação à mão de 
obra especializada, a conclusão que o gerente 
da Robert Half chega é que a demanda aumen
tará, enquanto a oferta não crescerá na mesma 
proporção. "Este desbalanceamento abrirá por
tas para profissionais de outros mercados ou in 
dústrias fazerem uma transição de carreira para 

o mercado financeiro." Para quem pretende atu
ar no mercado de cartões na área de negócios, o 
ideal é a formação superior com especialização 
em área financeira - e é necessário estar aten
to para o fato de que o domínio fluente da 
língua inglesa é requisito básico. 

Em relação às perspectivas de cres
cimento para os profissionais que 
atuam no setor, Saad diz que pes
soas que estejam atuando em em
presas em expansão ou início de 
operação certamente terão mais 
oportunidade de crescimento 
que profissionais localizados 
em empresas que passaram 
por fusão ou aquisição. "Com 
a competitividade por mão de 
obra e a falta de profissionais 
qualificados, este mercado 
deve ter um aumento salarial 
médio de cerca 20% nos próxi
mos três anos, sem considerar
mos o dissídio." Comparando-
se o Brasil a outros países do 
mundo, Saad explica que aqui 
ainda existem poucas empresas de 
recrutamento especializadas no mer
cado de cartões. "Esse é um mercado 
pouco explorado no Brasil", diz. "Esta 
demanda por profissionais especializados 
tende a ser de longo prazo. Num primeiro mo
mento em virtude da expansão do mercado e, 
em seguida, pela natural movimentação de pro
fissionais entre as empresas." 
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