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A Claro, TIM, Vivo, TAM e Wal Mart – principais empresas de telecomunicações, transporte 
aéreo e varejo, respectivamente – estão alavancando a contratação de executivos de 
Tecnologia da Informação (TI) de janeiro até as últimas semanas de março deste ano.  
 
As contratações nesses setores da economia nos primeiros meses do ano, de acordo com 
especialistas em Recursos Humanos, já são até 30% superiores àquelas do mesmo período do 
ano passado. 
 
As contratações efetivadas pelas empresas de telefonia móvel, neste período do ano, por 
exemplo, cresceram cerca de 41% em comparação a 2004, ofertando até 20 vagas por 
semana. Sudeste e Sul foram regiões que mais absorveram os profissionais de TI. Já o setor 
financeiro respondeu por 20% das contratações, seguido da indústria química e petróleo e 
energia, com 10%. 
 
Segundo Márcio Miranda, presidente executivo da Townsed, empresa de recrutamento e 
seleção, as empresas estão buscando um novo perfil de executivos de TI.  
 
Além do conhecimento de outras línguas, como inglês e espanhol, pós-graduação com 
especialidade em TI, MBA, experiência de três anos na área de trabalho no exterior, a outra 
exigência é não estar fora do mercado de tecnologia há mais de três meses. 
 
“Essas exigências das empresas são por conta da constante atualização da informática. O 
profissional fora do mercado acaba ficando desatualizado, à margem das inovações 
tecnológicas”, explica. 
 
Antônio Loureiro, diretor da Conquest One, especializada em hunting (terceirização de 
recrutamento e seleção de profissionais), diz que as contratações estão aumentando porque 
hoje o País dispõe de uma mão-de-obra mais qualificada. Empresas como Alcoa, Unilever, Wal-
Mart e TAM são as que mais contrataram. Este ano, juntas, empregaram 30% mais em 
comparação a 2004. 
 
“Quando fechar o primeiro trimestre as ofertas de empregos poderão ter um crescimento de 
80% em relação ao mesmo período de 2004”. 
 
Loureiro enfatiza que o hunting ganhou espaço no mercado. Isso, explica ele, deve-se à 
grande dificuldade das empresas em contratar um executivo. A Conquest One dispõe de um 
cadastramento em que é traçado o perfil do candidato. 
 
O mercado de trabalho para executivos em 2005 apresenta boas perspectivas na visão de 
Laerte Leite Cordeiro, diretor da Laerte Cordeiro Consultoria em Recursos Humanos. 
 
Para ele, nestas duas semanas de março, percebeu-se que a oferta de empregos para 
executivos de TI está mais aquecida que o início de fevereiro. Segundo pesquisa realizada por 
sua empresa, as ofertas de emprego em São Paulo no mês de fevereiro deste ano se 
mantiveram estáveis, em comparação ao mesmo período do ano passado. 
 
De janeiro a fevereiro foram oferecidas aproximadamente 296 oportunidades. Tecnologia da 
Informação, dentre o setor de serviços, ficou 8% das vagas, ou seja, 23 empregos. 
 
“O primeiro bimestre de 2005 apresentou, em média, alta de 20% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Fevereiro é um mês atípico, porque é menor em relação aos outros 
meses, além de ter o feriado do Carnaval”, avalia Cordeiro. 
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