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Depois de um 2002 de quase paralisia, a atividade voltou a crescer. A forte retração econômica 
mundial que marcou o ano de 2002 quase paralisou os negócios de contratação de profissionais 
para alta direção e média gerência. As empresas brasileiras especializadas na área sentiram fundo 
o problema: a atividade caiu cerca de 70% em comparação com 2001. 
 
Por isso, aquelas empresas comemoram o momento atual: com fôlego recobrado, otimistas, 
prevêem fechar 2003 com crescimento. 
 
A Fesa - Financial Executive Search Associates, por exemplo, espera faturar de R$ 6 milhões a R$ 
7 milhões, ou seja, de 25% a 45% acima dos R$ 4,8 milhões de 2002. Outra companhia do ramo, 
a Ray & Berndtson pretende manter suas metas de crescimento: 40% neste ano – a estimativa de 
receita é de R$ 8 milhões – e outro tanto em 2004. A Michael Page International, especializada 
em recrutar executivos de média gerência, tem crescido expressivamente. Embora neste ano 
trabalhe mais com vagas provenientes de substituições do que com novas contratações. 
 
Com o pé firmado nesses resultados, as recrutadoras partem para a retomada da ampliação de 
seus negócios, seja por meio de novas parcerias, seja pela abertura de divisões que atuem em 
segmentos. 
 
A internacionalização de companhias brasileiras como a Votorantim, a Ambev e a Gerdau e o 
trabalho de contratação para grandes multinacionais aqui no Brasil levaram a Fesa a fechar 
parceria com a rede International Independent Consultants (IIC), para facilitar a movimentação 
no mercado mundial. Criada há oito anos como butique financeira, a empresa agregou novas 
áreas - da indústria de bens de consumo à tecnologia da informação - para atender às novas 
demandas dos clientes. 
 
"Vivemos hoje um movimento inverso, de dentro para fora, em que passamos a atuar no mercado 
externo e também ampliamos nossa possibilidade de trabalhar, no Brasil, posições antes definidas 
nas matrizes das multinacionais", diz Renata Dolabella Fabrini, psicóloga com MBA em 
administração pela Business School São Paulo (BSP), vice-presidente executiva e sócia da Fesa. 
Atualmente a empresa estuda a colocação de profissionais para dois clientes, com posições nos 
EUA e na Espanha. 
 
No mercado interno, a demanda está aquecida principalmente para profissionais das áreas 
comercial e de marketing, em todos os segmentos da economia. "Um reflexo da extrema 
competitividade exigida frente à crise", interpreta Renata. O setor de cartões de crédito se 
destaca pela acentuada procura por especialistas com experiência em crédito direto ao 
consumidor.  
 
"Grandes varejistas, como Carrefour e Riachuelo estão abrindo suas próprias financeiras, com 
cartões próprios. Por outro lado, tradicionais empresas de cartões incluíram o crédito direto ao 
consumidor entre seus produtos. E os grandes bancos, interessados em atuar na área do 
microcrédito, incentivada pelo governo, ampliaram a demanda por profissionais com esse perfil de 
experiência" diz Renata. 
 
Outro segmento à procura de executivos é o de logística, operação que pode trazer um diferencial 
importante em tempos de mercado muito similar, completa Ana Luiza Loureiro Segall, diretora e 
sócia da Fesa. O trabalho é desenvolvido em parceria com o cliente para que o executivo possa 
ser escolhido dentro da cultura organizacional da empresa. "Cada cliente tem seu elenco de 
competências. Algumas valorizam perfis mais agressivos, de competitividade, outras dão peso à 
tradição dos princípios definidos à época de sua fundação e adotam postura conservadora." 
 



Além de atender as necessidades imediatas, alguns empresários começam a repensar seus 
modelos de negócios e o planejamento estratégico graças à expectativa de reaquecimento da 
economia, considera Winston Pegler, da Ray & Berndtson. O que causa certo impacto nas 
estruturas de marketing/vendas e na área financeira. Os primeiros setores a registrar demanda, 
segundo ele, são os de bens de consumo, os de cartões de crédito e o de telecomunicações. "Os 
novos serviços incorporados nos celulares vão transformá-los em importante canal de 
vendas."Para enfrentar a acirrada competição no mercado de seleção de executivos e ainda 
cumprir sua meta de crescimento, a Ray & Berndtson do Brasil uniu forças com a BW Gestão de 
Talentos. Os consultores Francisco Britto e Luiz Wever, da BW, tornaram-se sócios-diretores da 
Ray, que também atraiu outro novo sócio, Airton Zanini, engenheiro especializado em finanças 
que deixou recentemente a Alexander Hughes, de Londres, para reforçar o setor de ‘financial 
services’. 
 
Com passagem por outras grandes consultorias, como a Spencer Stuart e a TPM Worldwide, 
Francisco Britto cuidará dos setores de comunicação e entretenimento e Luiz Wever responderá 
pelas áreas industriais, de tecnologia, telecomunicações e de governo. 
 
Segundo Pegler, existe uma demanda natural de executivos provocada pela própria 
reestruturação das empresas, seja no modelo de operação ou em sua dimensão. A proposta da 
Ray é adicionar valor ao trabalho de headhunting e oferecer um serviço de consultoria com foco 
nas necessidades do cliente, o que inclui minucioso conhecimento da cultura da empresa-cliente, 
o setor em que atua e as movimentações dos concorrentes. 
 
Com a parceria, a Ray & Berndtson quer ganhar agilidade na seleção dos executivos para 
acompanhar o ritmo das mudanças dentro de uma empresa. Por isso, o prazo tradicional de 60 a 
90 dias que o processo demandava foi reduzido para 21/28 dias. Fundada em 1965, a empresa 
tem 45 escritórios em 31 países, cerca de 250 sócios e 700 funcionários, 29 desses no Brasil. O 
faturamento global é de US$ 180 milhões. 
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