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Embora o mercado de trabalho brasileiro não esteja nos seus melhores dias, há setores que 
remam na direção oposta e têm demonstrado ritmo intenso de contratação. Profissionais de 
saúde, educação, gastronomia, vendas, informática e hotelaria estão entre os mais requisitados. A 
tendência foi apontada por consultorias de recolocação que, em alguns casos, chegam a ter mais 
vagas do que candidatos para algumas posições. Não há consenso entre elas, porém, quanto às 
especialidades mais promissoras.  
 
Uma das primeiras consultorias a acender o sinal verde e apontar que existem, sim, chances para 
profissionais no mercado de trabalho foi o Grupo Catho. Com mais de 106 mil posições em aberto 
em seu site, a empresa diz contar, atualmente, com 5,2 mil oportunidades apenas na área de 
saúde, e apenas mil currículos. A situação se repete em educação, em que são oferecidas 3,5 mil 
chances e há apenas 1,1 mil candidatos, e informática, onde existem 5,2 mil posições em aberto e 
3,4 mil profissionais com esta especialidade inscritos na página da consultoria.  
 
- De uma maneira geral, dá para percebermos que o setor de serviço sobressai. E deve 
permanecer em franco desenvolvimento durante o ano todo. Não se consegue resolver as 
necessidades de um dia para o outro - aposta Thomas Case, presidente e fundador do Catho.  
 
Vale destacar, porém, que os números apresentados pelo Catho podem não traduzir a realidade. 
Isto porque as empresas podem utilizar o site sem qualquer custo para oferecer as vagas, mas 
não são obrigadas a comunicar o preenchimento. A oferta só é retirada da página após 90 dias, 
mesmo que tenha sido preenchida no segundo dia de exibição.  
 
Evolução  
 
Sem estatísticas precisas, mas percebendo uma retração apenas aparente em áreas semelhantes, 
Mariá Guiliese, diretora-executiva da Lens&Minarelli, explica que as alterações devem ser 
encaradas como uma movimentação normal. "Como uma evolução. O mercado de trabalho está 
sempre exigindo novas especializações e competências e no embalo destas mudanças mudam 
também as demandas. Até que o profissional as entenda e se adeque leva um tempo. Por isso, 
aposta que estes segmentos continuarão em alta nos próximos meses", assinala Mariá.  
 
Os números na Manager apontam outras áreas como as mais requisitadas. Comercial, financeira e 
produção foram as que mais contrataram profissionais no mês de março, segundo levantamento 
da consultoria. O primeiro foi responsável por 28,47% das vagas oferecidas no site da empresa, o 
equivalente a 203 posições. Já as seguintes foram responsáveis por 146 vagas e 120 chances 
neste período, respectivamente.  
 
- Não dá para generalizar e afirmar que o mercado de trabalho está superaquecido. Existem 
chances, sim, mas são bem pontuais - assinala Hélio Terra, diretor-superintendente da 
consultoria.  
 
Competência  
 
A justificativa do especialista para a procura é bem simples. "São pontos-chave de qualquer 
empresa. Quem não quer uma equipe de vendas competente, um setor financeiro capacitado e 
sempre disposto a ampliar os lucros e uma produção cada vez mais enxuta? Por isso, as 
demandas são tão altas e há sempre a preocupação em recrutar os melhores profissionais."  
 
As impressões de Ionio Esteves de Mello, diretor executivo do escritório carioca do Grupo Foco, 
não destoam da Manager.  



Das 90 oportunidades existentes na filial da consultoria de recrutamento e seleção, 40% são para 
a área comercial. Juntos, marketing e desenvolvimento de produtos abocanham mais de 30% da 
demanda. "Como os produtos oferecidos no mercado estão bem semelhantes, as empresas estão 
à procura de profissionais com fôlego para inovar", assinala Mello.  
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