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São Paulo, 12 de Janeiro de 2006 - O número de buscas por executivos em 2005 foi 
1,4% maior em relação a 2004. O mercado de trabalho para executivos esteve 
movimentado em 2005, mas não apresentou um crescimento significativo em relação 
ao ano anterior. Isso porque 2004 já havia apresentado um aumento no número de 
contratações e fechado o ciclo de cortes e reestruturações que marcaram o período de 
2001 a 2003. De acordo com a Laerte Cordeiro Consultoria em Recursos Humanos, 
que realiza mensalmente um levantamento dos anúncios para cargos executivos 
publicados nos jornais de São Paulo, o número de buscas foi apenas 1,4% maior em 
2005.  
 
No ano passado foram recrutados, por anúncios nos principais jornais de São Paulo, 
1653 executivos dos níveis de gerência média, gerência sênior e direção ou 
equivalentes. A média mensal de anúncios publicados foi de 138 anúncios, em 2005. 
Em 2004 foram 136 anúncios.  
 
Na avaliação das empresas NeoConsulting e Mariaca, a crise política provocou uma 
paralisação do mercado, que só retomou a confiança para contratar no final do ano. 
"Começamos a sentir isso logo que começaram as CPIs. Foram três meses assim", 
comenta Patrícia Epperlein, sócia-diretora da Mariaca.  
 
Entre as consultorias ouvidas, apenas a Korn/Ferry International indicou um 
crescimento de 40% no volume de buscas feitas por eles, mas isso provavelmente está 
relacionado ao crescimento da própria empresa no mercado. Outro número destacado 
é o de contratações de presidentes, que subiu de 16% para 25%, o que representa um 
crescimento real de 82%. A análise da companhia é que o aumento foi verificado em 
função de uma demanda crescente das organizações em buscar profissionais alinhados 
às mudanças estratégicas em seus negócios.  
 
Dados da Mariaca confirmam um bom volume de procura para o primeiro posto das 
companhias, mas não indica um aumento relevante em relação à 2004. Já a 
NeoConsulting não faz buscas por presidentes, atendendo à média gerência e diretoria. 
E a pesquisa da Laerte Cordeiro não inclui anúncios para presidência, pois não 
costumam ser feitos em jornais.  
 
Entre as empresas ouvidas, há uma coerência em relação às áreas que apresentaram 
maior demanda por executivos. Marketing e vendas, como é comum em todos os anos, 
foram as que mais contrataram. O bom andamento da economia e a manutenção das 
exportações em alta levaram as companhias a expandir sua atuação e, 
conseqüentemente, sua cadeia produtiva. Por isso, os profissionais ligados à produção 
e logística e à finanças e controladoria estiveram entre os mais procurados.  
 
A demanda por executivos de Recursos Humanos foi a boa surpresa de 2005. Segundo 
Sérgio Averbach, Diretor Geral da Korn/Ferry para a América do Sul, isso demonstra a 
preocupação das organizações com políticas e execução de novos programas de 
desenvolvimento de lideranças e retenção de talentos. "A internacionalização das 
empresas também é a razão para muitas das contratações na área", acrescenta 
Patrícia Epperlein, da Mariaca.  
 



"Impulsionadas pelo crescimento da economia, as companhias brasileiras estão cada 
vez mais preocupadas em não errar quando recrutam pessoas para os seus negócios. 
No entanto, além de encontrar o executivo ideal, manter e desenvolver os talentos 
internos tornou-se um dos focos das empresas", afirma Averbach.  
 
Entre os segmentos da economia que mais contrataram está a indústria, de modo 
geral. Na Mariaca, por exemplo, o volume de contratações foi equilibrado entre todos 
os ramos da indústria e também em relação ao setor de indústria e serviços. "Isso 
demonstra que todos os mercados estão se expandindo", comenta Patrícia.  
 
Levando em consideração o levantamento feito pelas outras consultorias, merecem 
destaque as empresas que produzem produtos de consumo de massa, tecnologia e 
telecomunicações e entretenimento. O aquecimento do mercado de celulares foi um 
dos grandes responsáveis pelas contratações feitas pelas empresas de TI. Nesse 
sentido, além dos especialistas em tecnologia, também cresceu o espaço para 
designers. "Trabalhar o produto/serviço de forma estratégica é uma das grandes 
necessidades do setor de tecnologia", diz Averbach, da Korn/Ferry.  
 
Vale a pena também comentar o crescimento da área de entretenimento, impulsionada 
pela venda de DVDs. "Esperava-se que as pessoas alugassem mais do que 
comprassem DVDs, mas elas estão colecionando os filmes e seriados", ressalta 
Patrícia, da Mariaca. Os profissionais de marketing e vendas são os mais contratados 
por essas empresas.  
 
Para 2006, segundo os executivos ouvidos, a tendência é de que os investimentos 
anunciados pelo governo nas áreas de siderurgia, petroquímica e celulose aqueçam o 
mercado. A perspectiva de crescimento de 8% do setor automotivos também é uma 
promessa. Os profissionais especializados em logística e RH devem continuar sendo 
procurados. E os setores de entretenimento e tecnologia, também devem continuar se 
expandindo.  
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