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O primeiro semestre de 2005 foi bastante positivo para executivos que buscaram novas 
oportunidades de trabalho. É o que revelam as principais empresas de recolocação de 
profissionais do país. Nos últimos seis meses, houve uma retomada no número de contratações, 
reflexo do reaquecimento da economia. 
 
Na Career Center - empresa especializada no aconselhamento de carreira - foram colocadas 1.086 
vagas entre janeiro e junho de 2005 frente as 967 do mesmo período de 2004. Desse total, 31% 
referem-se a posições para as áreas comercial e de marketing, 18% para a financeira e 11% para 
Recursos Humanos. 
 
Outra notícia que trouxe otimismo está ligada ao tempo médio de recolocação dos executivos no 
mercado. De acordo com a Career Center, esse prazo caiu de cinco para dois meses. "A retomada 
da economia fez com que processos de seleção congelados no ano passado saíssem da geladeira", 
diz Luciana Sarkozy, sócia-diretora da consultoria. 
 
O mesmo cenário foi percebido pela consultoria Mariaca & Associates. Pesquisa realizada com 200 
profissionais mostrou que cerca de 80% dos executivos que procuravam um vaga no mercado de 
trabalho estavam participando de pelo menos dois processos de seleção. O número reafirma as 
constatações feitas no ano passado, quando o prazo para um executivo ingressar em um novo 
emprego era de quatro meses. 
 
O levantamento apontou ainda que do total de profissionais que retomaram suas atividades no 
mercado de trabalho, 91% o fizeram por meio de um novo emprego, enquanto apenas 9% 
abriram seu próprio negócio. 
 
Para Saulo Lerner, sócio-diretor da RightSaadFellipelli, consultoria especializada em transição de 
carreira, essa redução no tempo de recolocação acontece de forma mais acelerada para 
executivos com diferenciais competitivos e qualificações superiores às exigidas no mercado. 
 
"E quanto mais abrangente for seu mercado de atuação, melhores são as chances de encontrar 
emprego", afirma. Ele cita o caso dos diretores da área de Tecnologia da Informação que podem 
trabalhar em diversos setores. "Ao contrário de quem está em atividades mais concentradas, em 
que o número de vagas é restrito", ressalta Lerner. 
 
Mas se os resultados vistos no primeiro semestre foram animadores, ninguém quer arriscar uma 
previsão para os próximos meses. "Fica muito difícil saber qual será a reação do mercado", 
observa Luciana, da Career Center. "Tudo vai depender se a crise política refletir no cenário 
econômico do país". 
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