
 

Michael Page Porto cresce 88% 
 

20 de Junho de 2014 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros médios e 

superiores, fez um balanço do recrutamento no Grande Porto revelando um crescimento de 83% nas 

colocações e de 88% em facturação no primeiro semestre de 2014, face ao mesmo período em 2013. 

“Contrariando a tendência de mercado, o ano 2013 tinha sido já de crescimento para a Michael Page 

Porto, onde sentimos que passo a passo as empresas iam ganhando mais confiança e estando mais 

confortáveis para investir, crescer, dinamizar e potencializar os seus negócios e equipas. Este arranque 

do novo ano veio reforçar ainda mais essa tendência” explica Carlos Andrade, Manager da Michael 
Page Porto. 

O sector da indústria lidera as contratações da Michael Page na zona norte, com um volume de 

processos na ordem dos 60%. Este é composto por diversos segmentos como Indústria Automóvel, 

Mobiliário, Papel, Alimentar ou Metalomecânica. Paralelamente, os segmentos de Fast-Moving 

Consumer Goods (na vertente mercado interno) e Vinícola (com uma forte componente internacional) 

apresentam perspectivas positivas, registando um aumento de cerca de 40% em 2014. 

Segundo Carlos Andrade, “independentemente da área funcional, o cliente industrial está presente na 

generalidade dos nossos processos, uma vez que é aquele que, de facto, melhor caracteriza o tecido 

empresarial da zona norte. Em concreto, existe uma tendência de crescimento do recrutamento nas 

áreas de engenharia, comercial e de TI.” 

O recrutamento por sector 

Na Indústria: 

Carlos Andrade comenta: “o recrutamento no sector industrial divide-se maioritariamente em dois eixos 

distintos: as funções mais seniores, onde temos tido oportunidade de recrutar com particular incidência 

Directores de Produção, Directores de Logística, Directores de Operações e CEO’s; e as funções 

técnicas, como Gestor de Processos Logísticos, Engenheiro de Processo, Engenheiros de 

Manutenção”. 



 

Na área Comercial: 

Os perfis de Gestão de Mercado Externo foram os que registaram maior volume de recrutamento. Não 

se verificou uma predisposição para o recrutamento dos mesmos apenas num mercado específico, mas 

sim em sectores tão distintos como o sector vinícola, metalomecânica, informática e a área do 

mobiliário. Face a um mercado cada vez mais competitivo e à necessidade de alinhar a estratégia das 

empresas com as exigências de mercado, denota-se igualmente um acréscimo no que concerne o 

recrutamento de posições como Director de Marketing, Director Comercial e Brand/Product Manager. 

O foco nas exportações e na dinamização das empresas em mercados internacionais, com particular 

incidência na zona de Benelux, Magreb e América Latina, tem sido a principal tendência nas 

contratações realizadas através da Michael Page Porto. A principal posição a recrutar é a de 

International Business Manager, onde o domínio de idiomas estrangeiros e a disponibilidade para 

deslocações internacionais são vitais. “Num mundo cada vez mais globalizado, e dada a excelente 

imagem que os profissionais portugueses têm no mundo corporativo a nível mundial, procuramos cada 

vez mais candidatos fortemente vocacionados para uma carreira internacional”, explica Carlos Andrade.  

 

Nas Tecnologias de Informação: 

A área de TI tem registado um acréscimo de processos, nomeadamente em áreas de desenvolvimento 

Net, Java e SharePoint, a requisitar experiência em scrum master, assim como Gestão Técnica de 

Projectos. Importa destacar que, ao contrário do que se verifica nos restantes sectores, esta área 

apresenta um paradigma peculiar, traduzido em pouca procura por parte dos candidatos e muita oferta 

de projectos por parte das empresas. “Esta realidade obriga ao desenvolvimento de um trabalho de 

headhunting específico para cada processo, analisando empresa a empresa onde podemos encontrar o 

profissional ideal, independentemente da senioridade do perfil requerido”, conclui Carlos Andrade. 

As funções mais técnicas e operacionais, como Técnicos de Informática, Programadores, Engenheiros 

de Desenvolvimento e Gestores de Projecto geraram 90% do volume das contratações na área das 

Tecnologias da Informação. 

 

 

 

 



 

Na área Financeira: 

No primeiro semestre de 2014, o recrutamento na área Financeira manteve a tendência registada no 

período homólogo do ano transacto, com a aposta em funções de Controlling focadas na análise, 

redução de custos e optimização de processos. 

 “Claramente, as tendências de recrutamento no Grande Porto estão intimamente relacionadas com a 

Indústria, cujo peso é reforçado pela interdependência de grande parte das empresas de serviços a este 

sector. Outros factores importantes são o crescimento das funções internacionais, a profissionalização 

de departamentos até agora pouco sistematizados - como RH, Financeiro e Logística, e o crescimento 

de áreas de mercado com génese nacional como vinhos e cortiça, têxtil e calçado,” conclui Carlos 
Andrade.  

A procura de funções que contribuem para a melhoria contínua de processos e optimização de custos 

foi a tendência deixada pelos tempos de crise, acompanhada pela maior aposta no corpo de vendas e 

nas vendas especializadas, bem como, a preocupação crescente com a componente formativa dos 

quadros e a sua qualificação. 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 

anos no Reino Unido, tem actualmente 153 escritórios em 34 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por 

consultores especializados, que apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 

http://www.michaelpage.pt/productsApp_pt/minisites/mpexecutive/index.htm  

www.michaelpage.pt/index.html  

 
Para mais informações, contacte: 
Marlene Martins 
Senior Account Executive na Hill + Knowlton Strategies 

Marlene.martins@hkstrategies.com 
Tel.: 21 413 62 25 
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