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Moderação tempera a previsão de consultores para o próximo ano. Depois de um ano de quase 
paralisia, percebe-se, para 2004, que haverá uma tímida recuperação no mercado de 
recrutamento e recolocação de executivos e profissionais em geral. "Não será ainda o espetáculo 
do crescimento, mas como algumas empresas estão trabalhando no limite de capacidade de seus 
recursos humanos, qualquer aumento de demanda resultará em novas contratações", afirma José 
Augusto Minarelli, presidente da Lens & Minarelli Outplacement e Aconselhamento de Carreiras.  
 
Luís Valente, gerente-executivo da divisão de engenharia da Michael Page International, concorda 
com o desenho de cenário mais otimista. "Se confirmada a tendência de redução da taxa de juros 
e melhora da renda da população, haverá maior investimento em setores de infra-estrutura, como 
a construção civil, que normalmente movimenta extensa cadeia produtiva. Tal conjuntura também 
deve estimular a indústria de bens de consumo, com destaque para têxteis, alimentos e 
eletroeletrônicos mais o setor de serviços".  
 
Neste final de 2003, algumas atividades ligadas à exportação, favorecidas pelo câmbio - papel e 
celulose, siderurgia, alumínio, mineração e petróleo e gás - já apresentaram sinais retomada de 
demanda, diz Valente. "São setores que têm limites de contratação porque sua capacidade de 
produção é mais dependente de máquinas e tecnologia." A movimentação de executivos de alta 
direção foi menor que a registrada para gerentes de nível médio.  
 
Segundo o consultor da Michael Page, as empresas estão com demanda reprimida e recomporão o 
antigo porte assim que houver reativação da atividade econômica.  
 
José Augusto Minarelli alerta, no entanto, para a significativa mudança nas relações de trabalho. 
"Em 2004, os executivos devem trocar o software DOS do emprego pelo Windows da prestação de 
serviços". Em 2003, segundo Minarelli, o processo de recolocação de altos executivos se 
caracterizou pela sensível diminuição do número de vagas. Quem estava no mercado em busca de 
novas oportunidades, demorou mais que o dobro do tempo para se recolocar.  
 
"Em época de calmaria, o processo de recolocação demora ao redor de quatro meses. Este ano, 
na maioria das vezes, foram necessários mais de oito meses no processo, além do dobro de 
esforço nosso e também por parte do candidato."  
 
Mesmo nos dois últimos meses, em que alguns indicadores econômicos indicavam uma retomada 
da atividade, o quadro não se modificou para os altos executivos, diz o consultor. Por isso, a 
expectativa para 2004 é moderadamente positiva, em sua opinião.  
 
Minarelli observa que o volume de empregos tem diminuído sistematicamente. Ao redor de 35% 
dos candidatos acompanhados por sua consultoria em 2003 acabaram encontrando fontes 
alternativas de renda: ou abriram negócio próprio ou se auto-empresariaram como prestadores de 
serviços, autônomos ou cooperados, trabalhando por projetos e muitas vezes com a remuneração 
atrelada a resultados. A maior parte tomou essa decisão porque não achou nova colocação. Mas 
um terço desse pessoal já tinha projetos e idéias em gestação quando ainda estavam 
empregados. "É preciso desenvolver um jeito diferente de olhar a realidade, de ser um provedor 
de soluções."  
 
A pequena reativação da demanda pode ser constatada na pesquisa mensal realizada pela Laerte 
Cordeiro Consultores em Recursos Humanos nos principais jornais de São Paulo. Em novembro, 
foram oferecidos 105 empregos para gerentes (médios e seniores), 15% acima do total de 



anúncios publicados em outubro (91). O número de posições para executivos (105) é cerca de 3% 
menor do que o de novembro de 2002 (108 ofertas).  
 
Os executivos mais procurados em novembro foram os da área de marketing e vendas (33%). Os 
anúncios para executivos para as áreas de produção (26%) e de finanças e controle (23%) 
registraram forte alta em relação a meses anteriores.  
 
Por setor de atividade, a indústria foi quem ofereceu o maior número de empregos (70%), 
superando o setor de serviços (23%), que registrou queda acentuada. Os segmentos de maior 
demanda foram autopeças, automóveis, produtos de consumo de massa, engenharia e 
computadores/informática. As consultorias de recru-tamento e seleção de executivos 
responderam por 28% dos anúncios publicados no mês.  
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