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De olho no corte de custos, empresas substituem profissionais. A crise econômica está 
provocando forte movimentação no recrutamento de profissionais de nível gerencial. "Em tempos 
de corte de custos, as empresas arrumam a casa. É quando se acentua o processo de substituição 
de antigos funcionários por pessoas que atendam à nova realidade", afirma Patrick Hollard, diretor 
geral da Michael Page International.  
 
Especializada em recrutar executivos de média gerência, – salários na faixa de R$ 4 mil/ 5 mil a 
R$ 12 mil/15 mil mensais –, a empresa cresce expressivamente neste ano, na contramão das 
similares que atuam na área de top management. "O mercado é difícil mas é bom, com vagas 
provenientes mais de substituições do que de novas contratações."  
 
Alguns setores, no entanto, estão com demanda firme por novos profissionais, afirma Paulo 
Pontes, diretor da Michael Page para a área financeira. "Siderurgia, mineração e empresas do 
setor agroindustrial lideram o número de novas contratações." Nesses casos, as novas 
oportunidades deslocaram-se das capitais para o interior, em especial no estado de São Paulo, 
onde empresas sólidas, familiares, têm projetos de expansão, baseados no aumento da eficiência, 
próprio do momento de crise.  
 
Áreas, como a contábil, de finanças, a administrativa e a de controladoria, ganham destaque. 
Antes, os profissionais da tesouraria cuidavam de projetos de financiamento e captação de 
recursos para expansão; hoje, controlam custos, explica Pontes.  
 
Formado em Ciências Contábeis, com extensão em controladoria, Valério Antônio de Almeida, 
acaba de ser contratado por uma universidade para a gerência de controladoria. Na opinião dele, 
o mercado exige para essa função percepção e comprometimento com os resultados da 
organização. O que significa estar atento a tudo o que acontece na empresa. No caso de Almeida, 
uma faculdade que oferece diversos cursos de nível superior de curta duração e que tem crescido 
a uma taxa de 40% ao ano. "Atualmente o trabalho é desenvolvido dentro do conceito de 
projetos. Deixa de ser um cargo ou uma área específica para atuar como agente de mudança."  
 
Patrick Hollard observa também um fluxo de executivos de grandes companhias que foram para 
empresas menores, familiares. "Elas demandam profissionais que tenham visão de negócios e 
agreguem valor para a gestão da empresa. A habilidade técnica ou o conhecimento específico 
perdem valor para tributos que demonstrem o potencial de realização desses executivos."  
 
Algumas competências, como saber lidar com pessoas de perfil diferentes, ter boa capacidade de 
comunicação e saber se colocar bem dentro de um projeto e não em uma função fixa, estão em 
alta. "O valor dessa nova postura começou a ser percebido nos últimos anos, mas se acentua 
cada vez mais", diz Pontes. Avalia-se se a pessoa é dinâmica e competente para coordenar 
diferentes desafios, além de sua área de atuação.  
 
Profissionais de contabilidade ganham importância, quanto têm noções de estratégia de negócios, 
falam inglês e conhecem as regras internacionais. A demanda também é grande, por parte de 
empresas e de bancos, por especialistas em planejamento fiscal e tributário. Outro segmento 
registra maior procura por profissionais da área administrativa-financeira: os escritórios de 
advocacia tradicionalmente delegavam a um dos sócios a tarefa de "cuidar das contas". Com a 
sofisticação desse mercado e o aumento das fusões, passaram a contratar um diretor externo.  
 
Apesar de não estarem contratando, as grandes empresas sempre mantêm as portas abertas para 
novos talentos - jovens executivos, normalmente entre 25 e 28 anos de idade, mas já com três a 
quatro anos de experiência, algumas vezes internacional. "O profissional passa por todas as áreas 



da empresa para ter uma boa visão organizacional e, caso confirme ter potencial para ser um 
futuro líder, é alocado para uma função específica, normalmente um cargo gerencial", diz Pontes.  
 
Apesar da forte movimentação, a retração econômica afetou a remuneração dos profissionais de 
nível gerencial. O percentual de aumento na troca de emprego caiu de 30% para 20% sobre o 
salário da empresa anterior.  
 
A Michael Page, consultoria de origem britânica, iniciou suas operações no Brasil em julho de 2000 
com cinco pessoas. Hoje conta com uma equipe de 50 pessoas, que atuam em quatro áreas: 
finanças, bancos, jurídico e fiscal, e engenharia. Atua, além de São Paulo, no Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre.  
 
Gazeta Mercantil - 1/9/2003 

 


