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Levantamento da Fesa mostra que aumentaram as oportunidades na média e alta gerência no 
primeiro semestre deste ano no país.  
 
Impulsionados pelo aumento da renda e pela ascensão da classe média no Brasil, os mercados 
financeiro e de bens de consumo foram os que mais contrataram executivos de média e alta 
gerência no primeiro semestre deste ano. A conclusão é de um levantamento realizado pela 
empresa de recrutamento Fesa com base nas vagas oferecidas pela consultoria no período. 
 
De acordo com Denys Monteiro, sócio-diretor da Fesa, o bom momento da economia é 
percebido mais rapidamente nas empresas de serviços financeiros. "Nesse cenário, há maior 
demanda por produtos como seguros e crédito, o que atrai novos investimentos e contratações 
na área." 
 
A indústria de bens de consumo, segundo Monteiro, continua aquecida, apesar de os índices 
macroeconômicos já apontarem o impacto da inflação sobre esse crescimento. "Mesmo com 
indicativos de desaceleração nos últimos três meses, o setor se mantém agressivo em 
contratações, impulsionado pelo consumo da nova classe média e sua demanda por novos 
produtos", explica. 
 
Outro segmento que viu sua busca por especialistas crescer em ritmo veloz no primeiro 
semestre do ano foi o de energia. No mesmo período de 2010, esse segmento era responsável 
por 5% das vagas oferecidas pela Fesa, porcentagem que subiu para 15% este ano (ver 
quadro). 
 
"As posições nessa área são muito diversificadas. Há oportunidades tanto para gestores quanto 
para técnicos, e não só em petróleo e gás, mas também para profissionais de outras 
especialidades como energia eólica". Monteiro afirma que as perspectivas para os executivos 
nesse setor são promissoras, uma vez que os investimentos em infraestrutura no país tendem 
a ser de longo prazo. 
 
Esse também é o motivo pelo qual o setor de mineração foi o que mais cresceu em demanda 
por profissionais, segundo a consultoria. O número de oportunidades triplicou no primeiro 
semestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, apesar de ainda representar 
o equivalente a apenas 2% do total de postos oferecidos pela Fesa. Esse ritmo, no entanto, 
deve se manter. "É uma área onde o crescimento é mais planejado e constante", garante. 
 
Na divisão por cargos, a pesquisa mostrou que a maior procura por profissionais no primeiro 
semestre foi por executivos de finanças, seguida pelas posições na área de vendas. O 
movimento de abertura de capital, a profissionalização de empresas e a estruturação de 
organizações que estão desembarcando no país são alguns dos fatores que explicam o bom 
momento para os executivos de finanças. No segmento de vendas, a procura se deve à 
necessidade das companhias de ganhar competitividade em um mercado acirrado. "Depois da 
recuperação da crise, elas começaram a reforçar a área comercial para aumentar seu potencial 
de crescimento e de atração de clientes", afirma. 
 
As vagas de engenharia conquistaram o terceiro lugar do ranking das mais solicitadas, de 
acordo com a pesquisa "Hoje, esse profissional consegue atuar em quase todos os 
departamentos das organizações". Ele cita as áreas industrial, de projetos e de processos 
como exemplos de segmentos que absorvem muitos engenheiros e que sofrem com a escassez 
desse especialista no mercado. 
 
Monteiro destaca o crescimento do volume de movimentações de presidentes de companhias 
nacionais e multinacionais no país. Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, 
a demanda por esse executivo aumentou em 50%. "Essa busca se concentra em 
multinacionais que estão iniciando suas operações no Brasil e em companhias que trocaram 
seus comandos após a crise, buscando líderes com perfis mais agressivos", diz. 



 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 ago. 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 


