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AS PESSOAS ESTÃO NO CENTRO 
DE TUDO QUE FAZEMOS. SOMOS 
CONSIDERADOS CONSULTORES 
CONFIÁVEIS POR NOSSOS CANDIDATOS 
E CLIENTES, AJUDANDO-OS A REALIZAR 
SEUS OBJETIVOS DE CARREIRA E 
FORMAR EQUIPES DE EXCELÊNCIA A 
LONGO PRAZO.



“Robert Walters é um dos líderes no setor de recrutamento global com mais de 
33 anos de experiência, e nosso maior compromisso é de auxiliar as pessoas e 
as organizações a realizarem seu potencial. 

As pessoas, desde o candidato procurando uma colocação até o gerente 
responsável pela contratação, além das pessoas que criam o elo entre as duas 
partes, estão no coração de todas que fazemos. Desempenhamos o papel de 
consultor confiável para nossos candidatos e clientes, ajudando-os a realizar 
seus objetivos de carreira e construir equipes de excelência a longo prazo. 

Nossa cultura colaborativa e modelo sem comissões garantem que as 
necessidades do candidato e do cliente venham sempre em primeiro lugar. 

Nossos candidatos sabem que estamos aqui para ouvir e oferecer assessoria 
sobre os próximos passos de sua carreira. Baseado nesse relacionamento, 
oferecemos aos nossoss clientes os melhores talentos do mercado, motivo 
pelo qual sempre confiam em nossos serviços. Também somos especialistas 
em nossas áreas de recrutamento, oferecendo inteligência sobre tendências de 
recrutamento e remuneração. 

Apesar de nossa atuação global, também temos o compromisso de apresentar 
informações aos nossos clientes sobre seus mercados locais. Contratamos os 
melhores talentos para assegurar a nossa capacidade de oferecer um profundo 
conhecimento da cultura e das condições cada segmento. Esse nosso maior 
diferencial, uma abordagem que nos ajuda a ser um parceiro de recrutamento 
confiável para as principais companhias do mundo.” 

Robert Walters
CEO
Robert Walters plc

BEM-VINDO AO GRUPO ROBERT WALTERS 
ESPECIALISTA EM RECRUTAMENTO PROFISSIONAL 

ROBERT WALTERS,  
PRESIDENTE EXECUTIVO 

DE NOSSOS NEGÓCIOS 
ESTÃO FOCADOS 
EM RECRUTAMENTO 
PERMANENTE, 31% EM 
CONTRATOS DE PRAZO 
DETERMINADO 

69%



ALCANCE GLOBAL,
COMPETÊNCIA LOCAL 

AUSTRÁLIA 
BÉLGICA 
BRASIL 
CANADÁ 
CHILE 
CHINA 
FRANÇA 
ALEMANHA 
HONG KONG 
ÍNDIA 

INDONÉSIA 
IRLANDA 
JAPÃO 
LUXEMBURGO 
MALÁSIA 
HOLANDA 
NOVA ZELÂNDIA 
FILIPINAS 
PORTUGAL 
SINGAPURA 

ÁFRICA DO SUL 
CORÉIA DO SUL 
ESPANHA 
SUÍÇA 
TAIWAN 
TAILÂNDIA 
EMIRADOS ÁRABES 
REINO UNIDO 
EUA 
VIETNÃ 

Regiões de atuação



LEIA NOSSOS RELATÓRIOS DE PESQUISA SALARIAL  
Leia mais sobre Tendências Globais na página 10 ou baixe nossos livros para descobrir as 
tendências globais para salários e recrutamento em: 

 

• Austrália e Nova Zelândia 
• Brasil 
• Canadá 
• Europa 

• Grande China & Sudeste Asiático 
• Japão 
• Oriente Médio & África 
• Coreia do Sul 
• Reino Unido 

Acesse 
www.robertwalters.com/salary-survey e baixe sua cópia hoje



NOSSOS SERVIÇOS 

Apesar da crescente complexidade do mercado global de 
recrutamento, o Grupo Robert Walters está construindo 
equipes de excelência para seus clientes, oferecendo um 
serviço completo de recrutamento com atuação global, 
regional ou local. 

NOSSAS PRINCIPAIS ÁREAS DE 
RECRUTAMENTO INCLUEM: 
• Contabilidade & Finanças 
• Serviços Bancários & Financeiros 
• Engenharia 
• Recursos Humanos 
• Jurídico 
• Marketing 
• Vendas 
• Secretariado & Suporte 
• Cadeia de Fornecimento & Compras 
• Tecnologia

NOSSOS DIFERENCIAIS 
Serviço de assessoria personalizado

1. Compromisso com a qualidade 
A Robert Walters está focada na construção de 
relacionamentos de alta qualidade e de longo prazo com 
nossos clientes e candidatos. Oferecemos consultoria 
e assessoria, ajudando nossos candidatos a escolher o 
melhor caminho para suas carreiras. Construímos assim 
uma relação de confiança e fidelidade, garantindo a nossa 
capacidade de apresentar os melhores talentos da indústria 
aos nossos clientes. 

2. Especialistas 
Contratamos assessores com experiência no setor de 
recrutamento e especialização nas disciplinas em que 
atuam. Nossos colaboradores também possuem fortes 
laços pessoais e contatos na indústria, possibilitando 
o recrutamento de talentos especiais com habilidades 
altamente específicos. 



3. Sem comissões individuais 
A Robert Walters é diferente da grande maioria de seus 
concorrentes, implementando um sistema de participação 
nos lucros que garante a priorização dos interesses do 
cliente e do candidato. Nenhum candidato é exclusivo, 
assegurando que nossos clientes sempre tenham os 
melhores talentos à sua disposição. 

4. Nossa equipe e cultura 
A política da Robert Walters é de oferecer planos de carreira de 
longo prazo e oportunidades internacionais, que ajuda a reter 
nossos melhores colaboradores e, consequentemente, manter a 
continuidade para nossos clientes. Temos orgulho de dizer que 
os membros de nossa equipe de administração se formaram 
dentro da companhia e tenham, em média, 17 anos de casa. 

5. Cultura de inovação 
A Robert Walters foi a primeira companhia de recrutamento 
a lançar um negócio para terceirização do processo de 
recrutamento e ainda somos pioneiros neste setor, com 
patrocínios e atividades de ativação da marca inéditos, como 
com nosso patrocínio dos British and Irish Lions. 

6. Foco em negócios de longo prazo 
A companhia mantém uma estratégia baseada em crescimento 
orgânico através da expansão internacional e a diversificação 
de disciplinas. Investimos em mercados para o longo prazo e 
mantemos nossa presença, mesmo em momentos difíceis. 

7. Serviço completo de recrutamento 
Disponibilizamos um serviço completo de recrutamento, para 
colocações permanentes, contratos de prazo determinado 
e cargos temporários até a terceirização dos processos de 
recrutamento.

Tivemos uma equipe 
dedicada da Robert 

Walters que nos ofereceu 
consistência e muita 
experiência em cada 

uma de suas disciplinas. 
A equipe apresentou 

orientações claras sobre o 
processo de recrutamento 
e nos ofereceu assessoria 
valiosa sobre o mercado, 

a experiência dos 
candidatos e nossas 

expectativas. 

Sam Reynolds, 
Assessor Sênior de RH, 
ARTCancillae, Austrália 

O Grupo Robert Walters 
nos ajudou a contratar 

ótimas pessoas. O Grupo 
é ágil, amigável e muito 

bem conectado. Trabalhei 
com muitos recrutadores 
ao longo dos anos, mas a 
equipe da Robert Walters 
foi, sem dúvida, a melhor 

de todas. 

Michael Acton Smith, 
Cofundador e Presidente, 

Calm, EUA 

O Grupo Robert Walters 
é profissional, rigoroso e 
ágil. Eles apresentaram 

candidatos de 
alta qualidade que 

correspondem às nossas 
necessidades, resultando 

em contratações bem-
sucedidas.

Henry Loo, Vice 
Presidente de Gestão 
e Análise de Dados, 

DBS Bank,  
Hong Kong
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FAÇA O DOWNLOAD DE 
NOSSA PESQUISA SALARIAL  
Com base em nosso conhecimento e 
experiência local em seis continentes, 
produzimos uma série de pesquisas sobre:

 
•  Austrália e 

Nova Zelândia
• Brasil
• Canadá
• Europa
•  Grande China e 

Sudeste da Ásia

• Japão
•  Oriente Médio 

e África
•  Coreia do Sul
• Reino Unido

Baixe sua cópia hoje, visitando: 
www.robertwalters.com/salary-survey

SALARY SURVEY 2019 UNITED KINGDOM

SALARY SURVEY 2019 SOUTH KOREA

SALARY SURVEY 2019 JAPAN

SALARY SURVEY 2019 MIDDLE EAST & AFRICA

SALARY SURVEY 2019  GREATER CHINA & SOUTH EAST ASIA

SALARY SURVEY 2019 EUROPE

SALARY SURVEY 2019 CANADA

SALARY SURVEY 2019 BRAZIL

SALARY SURVEY 2019  AUSTRALIA & NEW ZEALAND

BAIXE JÁ NOSSAS 
PESQUISAS SALARIAIS
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BEM VINDO À 20ª EDIÇÃO 
DA PESQUISA SALARIAL 
GLOBAL, UMA VISÃO 
CONFIÁVEL DAS TENDÊNCIAS 
GLOBAIS EM SALÁRIOS 
E RECRUTAMENTO.
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SOBRE A 
PESQUISA SALARIAL 
Bem vindo à 20ª edição da Pesquisa 
Salarial anual do Grupo Robert Walters. 

Somos o primeiro grupo de 
recrutamento a produzir uma visão 
completa das tendências globais em 
salários e recrutamento e temos o 
prazer de compartilhar a edição mais 
recente com você. 

 
Nossa Pesquisa Salarial é baseada na 
análise de colocações permanentes, 
temporárias ou por prazo determinado 
realizadas em 2018, em todas as 
nossas áreas de recrutamento e áreas 
de atuação, além de nossas previsões 
para o próximo ano. 

ENTRE EM CONTATO 
Ligue hoje para um de nossos 
especialistas para saber mais sobre 
as tendências de remuneração 
e recrutamento em sua área. As 
informações de contato podem ser 
encontradas na contracapa.
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TENDÊNCIAS GLOBAIS

VISÃO GLOBAL 
“Em 2018, o mercado global de 
recrutamento estava efervescente, com 
o número de novas contratações em alta 
devida à conjuntura positiva e a confiança 
entre empregadores. Muitos mercados 
ainda enfrentam uma falta de candidatos, 
especialmente profissionais bilíngues ou 
com habilidades digitais. 

O mercado europeu de recrutamento 
ganhou força em 2018. Na França, 
o governo pró-negócios relaxou 
as regulamentações trabalhistas, 

impulsionando o investimento e 
recrutamento em todos os setores. 

As empresas cresceram na Bélgica e o 
recrutamento intensificou em diversos 
setores na Alemanha e Irlanda. Na Espanha, 
a demanda aumentou por candidatos 
bilíngues, especialmente para cargos de 
contabilidade e recursos humanos. 

Com a conjuntura positiva na Holanda, os 
candidatos ganharam força no mercado 
com a escassez de talentos, especialmente 
para cargos de baixo e médio escalão. 
A Suíça foi o único país atípico, onde o 
volume de recrutamento registrou poucas 
variações em 2018. 

No Reino Unido, muitas pessoas não 
queriam trocar de cargo diante das 
incertezas causadas pelo Brexit e as 
empresas enfrentavam uma falta de 
candidatos. A indústria de tecnologia 
manteve sua trajetória de crescimento e 
contratou intensivamente. 

No continente Africano, muitas empresas 
passaram a implementar melhores 
práticas internacionais e apoiar políticas 
governamentais de nacionalização, 
rapidamente aumentando a demanda por 
profissionais retornando ao continente 
com experiência internacional. Negócios 
no Oriente Médio também focaram no 

recrutamento de talentos locais para apoiar 
programas de nacionalização, elevando os 
níveis de recrutamento na região. 

O mercado de recrutamento do Sudeste 
Asiático ganhou força em 2018, 
crescendo rapidamente na Indonésia, 
Filipinas, Tailândia e Vietnã. O cenário 
foi impulsionada por investimento 
direto estrangeiro e maior atuação de 
multinacionais. Em comparação, o 
recrutamento na Singapura e na Malásia 
foi modesto e estável, onde as empresas 
procuraram contratar menos e com mais 
qualidade. 

No Japão, empresas locais e estrangeiras 
competiram por candidatos bilíngues com 
experiência internacional, pressionando 
o pequeno pool de talentos. O mercado 
ainda era mais positivo para os candidatos 
de maneira geral, uma situação que deve 
continuar em 2019. 

GILES DAUBENEY,  
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO 

Diante da escassez de talentos 
que deve continuar em 2019, 
recomendamos que empresas 
modernizem seus processos 

de recrutamento para atrair os 
melhores candidatos.
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A Grande China vivenciou um grande 
crescimento econômico em 2018, 
impulsionando a confiança dos contratantes 
e aumentando o nível recrutamento em 
toda a região.

Em 2018, os mercados da Austrália e Nova 
Zelândia registraram crescimento constante 
e aumentos salariais modestos, embora a 
pressão esteja crescendo para um aumento 
salarial em 2019. 

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
Escassez global de talentos digitais 
A demanda global por talentos digitais e 
tecnológicos ainda está em alta, um cenário 
que deve continuar em 2019. 

Na Austrália, a transformação digital 
predominou em diversos setores, 
incentivando a demanda constante por 
especialistas digitais e profissionais de 
desenvolvimento. Do mesmo modo, a 
digitalização ainda é uma das principais 
tendências do Sudeste Asiático, com alta 
procura por especialistas em cibersegurança, 
big data e inteligência artificial. Em São 
Francisco, áreas como blockchain e 
criptomoedas estiveram em alta, enquanto 
start-ups usando aprendizado de máquina 
(machine learning) e inteligência artificial 
ainda atraem talentos que querem estar 
na vanguarda do progresso tecnológico. 
No Japão, o número de cargos para 
manipulação de dados, desenvolvimento/
implementação de inteligência artificial e 
infraestrutura cresceu rapidamente em todas 
as áreas. 

Em toda a Grande China, a demanda pelos 
melhores talentos com experiência em 
projetos de alta tecnologia e transformação 
digital ultrapassou a oferta. A escassez de 
candidatos também afetou o crescente 
setor de tecnologia do Reino Unido, onde 
teve muita concorrência por engenheiros e 
programadores de software. 

Demanda por talentos das áreas de 
risco e compliance está em alta 
O nível de recrutamento nos setores de 
serviços bancários e financeiros variou de 
acordo com a região, no entanto, houve 
muita demanda por talentos em áreas como 
risco, compliance e assessoria jurídica. 

A pressão regulatória no Reino Unido 
e na Austrália criou mais demanda por 
profissionais de risco e compliance, um 
cenário que deve continuar em 2019.
 
O Reino Unido deve deixar a União 
Europeia em 2019 e a demanda por 
profissionais de áreas regulatórias como 
risco, auditoria, compliance e jurídica deve 
crescer na Alemanha e Irlanda. 

Assessoria de recrutamento 
A escassez de talentos deve continuar em 
2019, e a nossa visão é que as empresas 

devem modernizar seus processos de 
recrutamento para atrair os melhores 
candidatos. Gerentes de recrutamento 
também devem articular os objetivos, 
estratégias e valores da empresa com 
clareza durante a fase de entrevista, para 
se destacar da concorrência. Além disso, 
as empresas procurando candidatos 
com habilidades difíceis de encontrar 
devem recrutar talentos ambiciosos e que 
aprendem rapidamente, mesmo se não se 
encaixam perfeitamente no perfil do cargo. 

Em 2019, a prioridade ainda será a 
manutenção de colaboradores, e, além 
de oferecer salários competitivos, as 
companhias devem investir em treinamento 
e desenvolvimento, pacotes de benefícios, 
trabalho flexível e fidelização.” 

A DEMANDA GLOBAL 
POR ESPECIALISTAS 
DIGITAIS E 
PROFISSIONAIS DE 
TECNOLOGIA AQUECEU 
E DEVE CONTINUAR 
ACELERANDO EM 2019.
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2018
Em 2018, a economia brasileira começou a sentir uma pequena recuperação 
à medida que tentava superar a instabilidade política, os escândalos 
de corrupção, a desigualdade social e o alto desemprego. 

A “greve de caminhões” não ajudou muito nesse processo. Depois da greve, o preço dos 
combustíveis subiu em todo o país, causando um grande impacto na economia brasileira.

A eleição no meio do ano também foi um fator de desaceleração na economia e na atividade 
de contratação de profissionais, pois provocou a suspensão de alguns investimentos. 
Como resultado adicional, os aumentos salariais foram menores do que se previa.

Apesar disso, o setor agrícola não foi afetado e a desvalorização do Real teve 
um impacto positivo nas exportações. Algumas empresas e indústrias da 
área de manufatura e construção começaram a retornar ao mercado. 

Mesmo com um mercado em pouco crescimento e maior disponibilidade 
de profissionais, os desafios nas contratações permaneceram, pela 
percepção por parte das empresas da dificuldade em identificar profissionais 
com as habilidades de alto nível que o cenário atual exigia. 

As empresas valorizaram os candidatos com alta flexibilidade para se adaptar 
ao ambiente de trabalho e à instabilidade do mercado, sólida experiência 
profissional, consistente histórico de entrega de resultados e habilidades de 
comunicação multilínguas – notadamente inglês, português e espanhol.

Brasil

sÃO PaUlO
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2019
O Brasil continuará se esforçando para 
uma recuperação econômica completa, 
mas ainda há um longo caminho a 
percorrer. A boa notícia é que parece 
razoável esperar um aquecimento 

nas contratações e um aumento no 
ritmo de elevação dos salários.

Podemos prever uma melhora 
para o setor de construção, 
um movimento que começou 
timidamente em 2018. O 
relançamento de projetos e 
contratos paralisados, bem como 
a mudança de leis, devem atrair 
mais investimentos nessa área.

O ano deve ser positivo para o 
mercado de Oil&Gas. A manutenção 
da sequência de leilões e a 
evolução dos projetos já iniciados 
deve incentivar os investimentos 
das operadoras e prestadoras 
de serviço e atrair a chegada 
de novos players, aumentando 
a demanda por profissionais 
com experiência neste setor. 

Com a expectativa de redução 
das incertezas políticas, outros 
tradicionais setores também 
receberão um fluxo maior de 
investimentos o que promoverá 
um aquecimento na contratação 

de profissionais das mais diversas 
especialidades dentro das empresas. 

Assim como muitos outros países, 
os mercados on-line e digital tendem 
a crescer. Para áreas como o 
e-commerce, a tendência é que as 
empresas enfrentem dificuldades nos 
processos de contratação devido 
à escassez de profissionais com 
habilidades específicas, o que resultará 
em uma expectativa de movimento 
inflacionário nas remunerações.

Especificamente dentro do mercado de 
tecnologia, se prevê um crescimento 
das importância das empresas fintech, 
considerando as diversas iniciativas 
de soluções que estão surgindo e 
ganhando espaço no tradicional 
e ainda bastante concentrado 
mercado bancário brasileiro. No geral, 
para um país que historicamente 
tem sua economia voltada para 
indústrias mais tradicionais é de se 
esperar que o mercado comece a 
enfrentar um significante desafio com 
relação à falta de capacitação de 
profissionais em TI e tecnologia.

LEONARDO DE SOUZA
COUNTRY MANAGER
BRASIL

Brasil

Um perfil profissional sofisticado, capaz de aliar skills 
técnicos e pessoais, continuará a ser extremamente
valorizado pelas empresas durante este ano. 

1

1



FINANÇAS E CONTABILIDADE
Seguindo o que já havia acontecido 
em 2017, o ano de 2018 continuou 
sendo desafiador e de algumas 
pontuais mudanças para as 
área financeiras e contábeis. 
Entretanto, principalmente no 

primeiro trimestre do ano, houve 
um aquecimento considerável 
em posições mais sêniores - 
sofrendo, porém, com algumas 
instabilidades sócioeconômicas 
do segundo e terceiro trimestre.

Em 2018 foi interessante o 
movimento de reaquecimento 
gradativo do mercado, porém 
ainda de uma forma conservadora, 
visto as incertezas que um ano 
eleitoral pode trazer. Grande parte 
das maiores posições que foram 
trabalhadas foram reposições 
de profissionais ou substituições 
- poucos casos de aumento 
de quadro de colaboradores. 
Segmentos ligados a Energia, 
Tecnologia e Internet receberam 
investimentos interessantes e, 
consequentemente, conseguiram 
se destacar no mercado de 
oportunidades e atrair talentos que 
antes não avaliavam oportunidades.

Por falar em tecnologia e era digital, 
a tendência para 2019 continua 
sendo a de um ano de muitas 
mudanças tecnológicas, automações 
e &quot;empresas fazendo mais, 
com menos&quot;. Profissionais 

antenados ao universo digital e com 
nível de idioma (principalmente o 
inglês) fluente, deverão ter mais 
facilidades numa eventual busca de 
oportunidades. Em geral, esperamos 
que 2019 o mercado de fato volte 
a ter sinais de um reaquecimento 
mais acelerado e com mais 
posições a serem preenchidas - 
principalmente para aqueles que 
estão num momento de transição.

TRIBUTÁRIA 
Cada vez mais a busca por bons 
profissionais da área fiscal e tributária 
está crescendo. Em 2018 não foi 
diferente. O mix de skills como: 
bom perfil comportamental, idioma, 
juntamente com pensamento 
estratégico e não voltado 
inteiramente ao operacional, continua 
sendo um perfil interessante para 
as empresas. Também, notou-se 
em 2018 um aumento considerável 
na pedida por profissionais de 
Tax com passagens em Big4, 
visto o aprendizado que estas 
consultorias proporcionam.

Para o ano de 2019 acreditamos 
que a área de tax continuará em alta, 
principalmente as de planejamento 
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OVERVIEW

40%
DOS PROFISSIONAIS QUE 
ACEITAM UMA CONTRA-
PROPOSTA AO INVÉS DE UM 
AUMENTO SALARIAL TROCAM 
DE FUNÇÃO NO PRAZO DE 
UM ANO.



tributário, preço de transferência e Tax 
IT. Ressaltamos ainda a importância 
dada pelas empresas por profissionais 
com fluência no idioma inglês e com 
conhecimentos em Espanhol, uma vez 
que muitas estruturas de multinacionais 
estão se tornando LATAM.

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
Com a retomada que tivemos no 
mercado em 2018, com cenário 
econômico mais previsível, os 
investimentos das empresas 
em transformação digital só 
aumentam, com isso 2019 promete 
ser um ano de grandes avanços 
para empresas de IT&Digital. 

No último ano a procura de 
profissionais de tecnologia vem 
crescendo tanto para níveis 
executivos quanto para posições mais 
técnicas, mas o profissional “híbrido” 
é o que mais se destaca, afinal as 
empresas buscam cada vez mais 
por eficiência , melhores resultados 
e profissionais técnicos, com 
capacidade de gestão e perfil hands 
on ganham mais espaços dentre as 
principais demandas de contratação. 

Em 2018 podemos perceber que 
muitas empresas que estavam com 
projetos parados ou investindo 
somente em projetos de redução 
de custos, começaram a tira-
los da gaveta e coloca-los em 
prática visando crescimento e 
competitividade. E em 2019 não 
será diferente com o avanço da 
IOT, big data e analytics, cloud 
pública e segurança da informação. 
Estas são algumas das tendências 
que farão com que as empresas 

façam grandes investimentos rumo 
a digitalização e transformação 
digital, sendo assim a busca por 
profissionais como Data Scientist, 
Business Intelligence, Big Data, 
Cyber Security, Solution Architect, 
Scrum Master, Web Developers 
será grande, porém teremos um 
déficit desses profissionais no 
mercado, principalmente quando 
trata se de profissionais bilíngues.

VENDAS E MARKETING
SALES
Em 2018, identificamos uma sólida 
melhora de mercado. Setores 
como Oil&Gas, Construção Civíl e 
Varejo voltaram a investir em capital 
humano, mesmo que com grande 
cautela por conta da insegurança 
que ainda sentimos no Brasil. O 
que percebemos é que houve um 
grande aprendizado em relação a 
maneira de se investir comparado 
aos anos anteriores a crise, 
como por exemplo 2010, onde 
muitas empresas injetavam muito 
dinheiro com pouca organização 
e que posteriormente com a 
entrada da crise, sofreram muito 
mais do que de fato deveriam.

A força de vendas não sofreu 
grandes alterações em relação a 
2017, o que vemos é uma melhoria 
de setores específicos (ditos no 
último parágrafo) e a recorrência de 
bons resultados em outros setores 
já aquecidos como Tecnologia, 
Meios de Pagamento, Agronegócio, 
Bens de Consumo e Industria 
Farmacêutica. O que percebemos 
é uma esperança para que 2019 
a melhoria de incentivos seja mais 
relevante do que o momento atual.

É importante dizer que a área 
comercial é diretamente afetada 
pela situação econômica do país, 
o que consequentemente nos leva 
ao momento político que estamos 
vivendo. Portanto, o Início de 2019 será 
muito importante para sentirmos como 
o mercado nacional e principalmente 
internacional reagiram as novas 
lideranças políticas e como o mercado 
vai se comportar em relação a isso.

DIGITAL E MARKETING
A evolução tecnológica, principalmente 
no que diz respeito aos meios 
de comunicação, tem mudado 
de forma nítida e expressiva o 
comportamento das pessoas e 
empresas, fomentando o crescimento 
expressivo do mercado digital. 

As pessoas passam praticamente 
o dia todo conectadas à internet 
- principalmente no celular - e o 
processo de compra sofreu alterações. 
Antes de realizar uma o consumidor 
pesquisa o produto ou serviço na 
internet, analisa suas características, 
compara os preços em outras lojas, 
busca opiniões de outros internautas. 
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A sequência no andamento 
dos projetos do setor de 

Oil&Gas iniciados à partir da 
retomada dos leilões de novos 

campos de exploração em 
2017, faz com que este seja 
um dos mais promissores 
mercados no país para os 

próximos anos.



Isso refletiu diretamente no aumento 
de demanda por profissionais 
nas áreas de e-commerce, 
marketplace e produtos digitais. 

Ganham destaque também os 
profissionais que são responsáveis 
por proporcionar uma melhor 
experiência aos consumidores 
nesses canais como os UX e 
UI designers - na parte visual e 
programação - os de business 
inelligence, analytics e data scientists 
- que são responsáveis por prover 
e analisar os dados de tracking 
online e funil de compras. Os skills 
analíticos e capacidade de estratégia 
com maior visão de negócio é algo 
que vem sendo muito desejado 
e bem visto pelas empresas.

A revolução também acontece no 
marketing digital e vemos algumas 
tendências fortes para o próximo 

ano, como a realidade virtual, a 
inteligência artificial e robótica 
reforçando a aplicação prática de 
que as máquinas aprenderão por elas 
próprias e se tornam independentes 
sem precisar da intervenção 
de pessoas. Conhecimento em 
conceitos como bots e chatbots, 
blockchain, machine learning, IOT, 
entre outros ganham destaques em 
entrevistas e briefings de vagas. 

De forma geral, embora haja 
obviamente mais profissionais 
disponíveis nos grandes centros 
urbanos como São Paulo e interior 
do estado, as oportunidades 
profissionais estão espalhadas 
pelo país pois é uma área que 
pede mobilidade. Horários 
flexíveis e trabalhos remotos são 
bem presentes nessas áreas. 
Os salários variam bastante de 
acordo com a experiência do 

profissional, do setor e tamanho 
da empresa mas percebemos uma 
maior flexibilidade de negociação 
quando os profissionais são 
bem qualificados - devido a 
alta oferta e demanda.

LEGAL
IN-HOUSE
Em 2016 e 2017 percebeu-
se uma tendência generalizada 
nos departamentos jurídicos de 
empresas baseadas no Brasil: o 
mote era a gestão de eficiência 
e redução de custos, incluindo 
cortes de algumas posições mais 
seniores, a manutenção de equipes 
enxutas e a existência de alguns 
headcounts congelados. O ano 
de 2018 iniciou com uma suave 
mudança nesse cenário, com um 
incremento no número de posições 
in house, principalmente em vagas 
gerenciais e de apoio à gestão. 

O movimento de 
transformação digital, com 

a tecnologia evoluindo 
de uma ferramenta de 

apoio para vetor de 
transformação do negócio, 
vem gerando a demanda 

por profissionais com 
novas especializações e a 

necessidade das empresas 
por conceberem novos 

modelos de organização.
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Por outro lado, as movimentações 
em cadeiras mais seniores como 
General Counsel, Regional General 
Counsel e VP continuam mais raras e 
esparsas. A maioria das posições mais 
estratégicas em aberto no mercado 
são, normalmente, substituições, e não 
cargos novos. Em nossas conversas 
com executivos do primeiro escalão, 
é comum a constatação de que são 
poucas as oportunidades na “metade 
de cima da carreira”. Alguns diretores 
jurídicos, inclusive, acabaram por 
escolher caminhos alternativos, como 
abrir o próprio escritório, ingressar 
em escritórios existentes como 
sócio / consultor, ou ainda migrar 
para outras áreas do business.

O instituto do secondment continua 
sendo bastante utilizado pelas 
empresas, como forma de “driblar” 
a ausência de headcount. A forma 
mais comum é contratar advogados 
de escritórios de advocacia como 
terceiros, remunerando as bancas 
com honorários pela prestação 
de serviços. Nós fomos inclusive 
contratados por escritórios para 
recrutar advogados especificamente 
para projetos de secondment.

Mantém-se a tendência por relativa 
“juniorização” de cargos de gestão, 
como diretor e gerente jurídico. As 
empresas vêm contratando candidatos 
menos seniores para tais cadeiras, 
oferecendo, também, pacotes de 
remuneração menos agressivos.

Dependendo do desfecho das 
eleições, antevemos uma perspectiva 
de retomada (ainda que gradual) 
nas demandas de alguns clientes, 
como consequência direta da 

liberação de alguns investimentos 
no país que estavam represados. 

Por fim, continuamos a perceber 
um movimento de startups, fintechs 
e fundos de private equity de 
contratarem advogados para serem 
“head of legal” e cuidarem de toda 
a parte jurídica da empresa, sempre 
com um viés orientado a negócios. 

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
De modo geral, em 2018, os 
escritórios de advocacia têm 
continuado a perceber um incremento 
em áreas tradicionais, como tributário 
(tanto consultivo como contencioso), 
societário, M&A e contencioso cível. 
Ao mesmo tempo, pode-se perceber 
um relevante número de contratações 
em áreas mais específicas como 
seguros, recuperação judicial, 
recuperação de crédito e regulatório.

Em termos de operações 
de M&A, são cada vez mais 
valorizados os advogados que 
possuem um conhecimento mais 
abrangente, como por exemplo 
os profissionais que estão 
acostumados a realizar transações 
que ocorram em setores regulados 
ou no âmbito de recuperações 
judiciais (distressed assets).

No mercado de capitais, destacam-
se os advogados e bancas que 
possuem repertório para conduzir 
operações mais estruturadas e 
sofisticadas, que demandam um valor 
agregado maior, em detrimento das 
operações mais “commoditizadas”.

Como tendências gerais, podemos 
perceber um movimento de 

escritórios maiores de “celetizarem” 
seus advogados, como forma de 
minimizar riscos trabalhistas. Além 
disso, é cada vez mais forte o 
movimento de alguns escritórios de 
profissionalizarem seu backoffice, 
com a contratação de CEO, 
CFO, Diretor de RH, Diretor de 
Marketing etc. Com isso, as bancas 
adquirem porte semelhante ao de 
uma empresa, e os sócios podem 
focar em atividades que sejam 
rentáveis ou que fortaleçam o 
aspecto institucional do escritório.

Por fim, revela-se uma tendência 
já consolidada de anos anteriores 
a movimentação lateral de sócios, 
incluindo equipe e carteira de 
clientes. Isso revela um nível mais 
avançado de maturidade do 
mercado de escritórios de advocacia, 
mercado esse considerado, 
ainda, bastante tradicional.

SETORES COM ALTA DEMANDA

Oil & Gas Tecnologia

Serviços 
Financeiros

E-commerce 
no varejo



COMPLIANCE
O mercado de Compliance 
de instituições financeiras no 
país já existe há algum tempo, 
principalmente tendo em vista 
o ambiente extremamente 
regulado e a quantidade de 
regras que os bancos tem que 
observar. Contudo, é possível 
notar uma tendência no sentido 
de uma maior especialização dos 
profissionais da área, bem como 
uma segregação maior entre o 
compliance regulatório e aquele 
relacionado a crimes financeiros. 
Nessa segunda modalidade de 
compliance, vem surgindo um 
uso cada vez maior da inteligência 
artificial, tornando a matéria cada 
vez mais científica e apurada.

Com relação ao compliance 
de empresas não financeiras, 
a preocupação com a área é 
muito mais recente, impulsionada 

principalmente pelas turbulências 
políticas dos últimos anos, e em 
especial pelas consequências 
trazidas pela Operação Lava 
Jato (bem como outras 
investigações conduzidas pelo 
ministério público federal e 
polícia federal, amplamente 
divulgadas pela mídia).

O que se viu nos últimos anos 
foi uma “corrida” das principais 
empresas instaladas no país para 
montar, estruturar, robustecer e 
incrementar seus departamentos 
de compliance. Em paralelo, houve 
uma proliferação de cursos e 
treinamentos na área, oferecidos 
por instituições especializadas, 
bem como uma série de fóruns 
e congressos sobre o tema.

Se por um lado existe uma alta 
demanda por profissionais da 
área, por outro lado ainda há 

relativa baixa oferta de profissionais 
qualificados e com experiência 
relevante na matéria, o que faz 
com que os salários sejam um 
pouco mais agressivos do que 
a média. Além disso, algumas 
empresas têm estruturado cadeiras 
mais pesadas em compliance, 
também como forma de passar 
uma mensagem ao mercado 
de que a área é não apenas 
independente, mas considerada 
relevante e estratégica.

Nessa linha, os escritórios de 
advocacia têm sido fortemente 
acessados para assessorar na 
estruturação dos departamentos 
de compliance. Com isso, houve, 
também dentre os escritórios de 
advocacia, uma intensa corrida 
para montar equipes estruturadas 
na área e poder oferecer esta 
prestação de serviços aos clientes.

Pode-se notar, ao mesmo tempo, 
uma tendência de separar o 
compliance da área jurídica. 
Vários departamentos que antes 
eram “Legal & Compliance” têm 
sido segmentados, com a área 
de compliance reportando para 
o Global Compliance Officer fora 
do país. Isso, além de resultar em 
maior transparência e governança 
para as empresas, também reflete 
o quanto a área tem ganhado 
em relevância de modo geral. 

RECURSOS HUMANOS
O ano de 2018 mostrou indícios 
de uma recuperação econômica 
em relação a 2017, mesmo que 
distante do ideal, já é possível 
observar alguma melhora no 

Um perfil profissional 
sofisticado, capaz de 
aliar skills técnicos e 

pessoais, continuará a ser 
extremamente valorizado 
pelas empresas durante 

este ano.



investimento de capital humano 
e estrutura organizacional. A 
copa do mundo e as eleições 
desaceleraram o potencial de 
crescimento, porém não inibiram 
as contratações na área de RH 
em alguns segmentos, tais quais, 
de industrias com práticas de 
M&A, de serviços, de tecnologia 
e de agronegócios. A tendência 
de recrutamento ocorreu para 
posições especialistas em todos 
os níveis e generalistas nos níveis 
mais gerenciais, sendo o perfil 
pessoal uma característica chave 
na escolha dos profissionais. 

A fim de dar suporte aos negócios 
da empresa, consolidando-a para 
períodos de inconstância sócio 
político econômico que o país 
vem sofrendo, uma das maiores 
demandas é pelo perfil pessoal do 
profissional com uma mentalidade 
mais flexível, resiliente e com 
excelente capacidade de 
interpretar cenários diversos, 
além da experiência prévia em 
reestruturações ou contenção de 
custos para um modelo de RH 
mais adequado ao negócio e com 
atividades mais estratégicas. 

Em relação ao pacote de salário 
que vem sofrendo uma queda de 
valor desde 2016 se justifica pela 
contratação de profissionais mais 
júniors em cargos mais elevados 
– movimento de corte dos custos 
derivado da crise brasileira. 
Porém, isso impacta diretamente 
na produtividade da equipe que 
absorve a alta demanda, nos 
recursos financeiros e no tempo 
dos profissionais e da companhia. 

Portanto, a fim de contornar esse 
cenário desafiador, as empresas 
possivelmente irão focar na 
retenção e atração de talentos 
condizentes às suas ideologias 
e realidades para 2019. Para 
isso, haverá um aumento das 
oportunidades nas áreas de 
Remuneração & Benefícios, Talent 
Acquisition e Business Partner, 
permitindo respectivamente maior 
estrutura de cargos e salários 
com pacotes atrativos, maior 
assertividade na contratação através 
de inteligência de recrutamento 
e maior foco no resultado e 
faturamento da companhia.

ENERGIA
Em 2018, o setor de energia 
começou a mostrar sinais de 
recuperação após alguns anos de 
dificuldade. No setor de Oil and 
Gas, o enorme investimento do COI 
no pré-sal e o desinvestimento da 
Petrobras criaram muito otimismo e 
ótimas oportunidades na indústria. 
Já o setor elétrico se beneficiou 
de novos leilões e novos players 
entrando no mercado. O mercado 
de renováveis promete aumentar 
com o Brasil realmente se 
concentrando no Wind e Solar. Nós 
não prevemos um grande aumento 
nos salários em 2019, pois ainda 
há muitos candidatos bons 
disponíveis no mercado, dando aos 
empregadores a vantagem sobre 
as negociações. 2019 tem tudo 
para ser um ano emocionante e 
muito positivo para o segmento.

CONSTRUÇÃO
Após o escândalo que levou 
grandes empresas à uma onda 

de demissões e fez com que 
esse projeto fosse paralisado, o 
setor de construção está pronto 
para um retorno em 2019.

Com as taxas de juros e a 
inflação retornando ao normal, 
há mais projetos sendo iniciados 
e esperamos que isso crie uma 
série de novas funções, já que a 
maioria das empresas reduziram 
drasticamente a contagem de 
funcionários. O mercado estará 
à procura de mais profissionais 
bilíngues , já que vários fundos 
de investimentos internacionais 
estão entrando no segmento. 
A empresa também estará 
procurando engenheiros com 
habilidades de comunicação 
mais fortes para trabalhar 
em funções comerciais.
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HABILIDADES MAIS VALORIZADAS

Team building Capacidade de 
visão do negócio

Hand on Orientado a 
resultados
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ACCOUNTING & FINANCE

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Chief Financial Officer 346 - 585k 358 - 597k 470 - 720k 483 - 733k

Finance & Administrative Manager 135 - 225k 140 - 230k 176 - 265k 180 - 269k 313 - 465k 321 - 473k

Head of Controlling 167 - 297k 174 - 304k 240 - 375k 247 - 382k

Business Controller 152 - 210k 155 - 213k 176 - 276k 181 - 281k 230 - 354k 236 - 360k

Cost Controller 125 - 152k 126 - 153k 125 - 151k 126 - 152k 167 - 250k 171 - 254k

FP&A Manager 152 - 212k 155 - 215k 176 - 276k 181 - 281k 230 - 354k 236 - 360k

Treasury Manager 178 - 292k 184 - 298k 198 - 345k 205 - 352k 240 - 416k 249 - 425k

Accounting Manager 137 - 198k 140 - 201k 162 - 270k 167 - 275k 167 - 364k 177 - 374k

Internal Audit Manager 137 - 188k 140 - 191k 146 - 219k 150 - 223k 167 - 250k 171 - 254k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.
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HUMAN RESOURCES

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Generalist

HR Director 280 - 400k 294 - 420k 333 - 533k 350 - 560k 400 - 800k 420 - 840k

HR Manager 147 - 240k 154 - 252k 173 - 307k 182 - 322k 200 - 373k 210 - 392k

HR Coordinator/Specialist 93 - 133k 98 - 140k 107 - 160k 112 - 168k 133 - 187k 140 - 196k

HRBP Manager 147 - 240k 154 - 252k 173 - 307k 182 - 322k 200 - 373k 210 - 392k

HRBP Coordinator/Specialist 93 - 133k 98 - 140k 107 - 160k 112 - 168k 133 - 187k 140 - 196k

Specialist

Compensation & Benefits Manager 160 - 213k 168 - 224k 200 - 320k 210 - 336k 240 - 467k 252 - 490k

Compensation & Benefits Coordinator 93 - 133k 98 - 140k 107 - 173k 112 - 182k 133 - 200k 140 - 210k

Payroll Manager 107 - 133k 112 - 140k 147 - 240k 154 - 252k 160 - 280k 168 - 294k

Payroll Coordinator/Specialist 80 - 107k 84 - 112k 93 - 160k 98 - 168k 107 - 160k 112 - 168k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.
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INFORMATION TECHNOLOGY

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Management

CTO 260 - 298k 286 - 327k 343 - 364k 378 - 400k 483 - 504k 485 - 540k

CIO/IT Director 348 - 358k 382 - 393k 488 - 505k 535 - 555k 700 - 720k 715 - 745k

IT Manager 161 - 176k 177 - 193k 218 - 228k 239 - 250k 260 - 280k 270 - 300k

IT Project Manager 109 - 119k 119 - 130k 165 - 176k 180 - 193k 208 - 218k 215 - 225k

COO/Operations Director 364 - 374 400 - 411k 495 - 504k 544 - 554k 707 - 717k 712 - 726k

Development

Development Director 254 - 265k 279 - 291k 297 - 306k 326 - 336k 410 - 421k 425 - 450k

System Architect 119 - 130k 130 - 143k 145 - 156k 160 - 171k 197 - 208k 214 - 225k

BI Specialist 119 - 130k 138 - 145k 140 - 150k 154 - 165k 165 - 178k 174 - 187k

Software Engineer 109 - 119k 119 - 130k 140 - 150k 154 - 165k 166 - 180k 179 - 200k

SAP Consultant 109 - 119k 130 - 139k 140 - 150k 145 - 155k 250 - 260k 210 - 270k

Web Developer 109 - 119k 139 - 148k 140 - 150k 155 - 165k 175 - 198k 180 - 210k

Infrastructure

Infrastructure Director 353 - 369k 486 - 498k 494 - 504k 540 - 554k 700 - 720k 770 - 790k

Infrastructure Manager 254 - 265k 279 - 291k 301 - 312k 331 - 343k 400 - 420k 440 - 462k

Infrastructure Specialist - Telecom 109 - 119k 185 - 213k 165 - 177k 205 - 236k 229 - 240k 225 - 263k

Network Security Engineer 109 - 119k 187 - 236k 178 - 182k 208 - 263k 208 - 220k 232 - 292k

Others

Mobile Developer (IOS, Android) 83 - 94k 108 - 119k 110 - 120k 120 - 132k 175 - 198k 195 - 225k

Data Scientist 109 - 119k 162 - 175k 165 - 177k 180 - 194k 192- 200k 203 - 240k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.
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SALES & MARKETING

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Sales

Relationship Manager 222 - 270k 266 - 333k 277 - 349k 372 - 486k 293 - 360k 495 - 627k

Key Account Manager 222 - 270k 244 - 297k 277 - 349k 304 - 383k 305 - 375k 335 - 412k

Area Manager 139 - 166k 152 - 182k 177 - 222k 194 - 244k 208 - 277k 228 - 304k

Sales Regional Manager 139 - 167k 153 - 183k 152 - 194k 167 - 213k 222 - 305k 244 - 335k

Sales Manager 139 - 167k 153 - 183k 180 - 235k 198 - 258k 235 - 277k 258 - 304k

Commercial Planning Manager 167 - 208k 183 - 229k 187 - 240k 205 - 264k 250 - 392k 275 - 431k

Director of Commercial Planning 280 - 292k 308 - 321k 395 - 480k 434 - 528k 489 - 624k 537 - 686k

Business Development Director 162 - 208k 178 - 228k 208 - 249k 228 - 273k 277 - 333k 304 - 366k

Business Development Manager 167 - 208k 183 - 228k 187 - 240k 205 - 264k 250 - 392k 275 - 431k

District Manager 194 - 250k 213 - 275k 228 - 263k 250 - 289k 249 - 305k 274 - 335k

Sales Intelligence Manager 139 - 180k 153 - 198k 166 - 208k 182 - 228k 203 - 280k 223 - 308k

Sales Specialist 124 - 146 137 - 168k 146 - 175k 183- 212k 190 - 219k 241 - 249k

Sales Director 380 - 445k 418 - 489k 480 - 520k 528 - 572k 560 - 650k 616 - 715k

National Sales Manager 166 - 237k 182 - 260k 250 - 318k 275 - 349k 333 - 486k 366 - 534k

Technical Sales Manager 140 - 200k 154 - 220 193 - 250k 212 - 275k 249 - 320k 274 - 352k

Key account 124 - 194k 136 - 213k 180 - 250k 198 - 275k 208 - 277k 228 - 304k
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SALES & MARKETING

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Digital Marketing

Scrum Master 96 - 135k 107 - 150k 140 - 180k 155 - 200k 193 - 225k 215 - 250k

Agile Coach 96 - 135k 107 - 150k 140 - 180k 155 - 200k 193 - 225k 215 - 250k 

Digital Transformation 166 - 193k 185 - 215k 200 - 245k 220 - 270k 250 - 315k 280 - 350k

Strategy Manager 166 - 193k 185 - 215k 200 - 245k 220 - 270k 250 - 315k 280 - 350k

E Commerce Manager 144 - 180k 160 - 200k 193 - 245k 215 - 270k 250 - 315k 280 - 350k

Analytics Coordinator 130 - 155k 145 - 173k 160 - 180k 180 - 200k 184 - 207k 205 - 230k

Product Owner 96 - 110k 107 - 125k 120 - 144k 134 - 160k 150 - 200k 166 - 220k

Product Manager 165 - 190k 180 - 210k 180 - 202k 200 - 220k 202 - 260k 225 - 290

Head of Product 193 - 215k 210 - 237k 205 - 260k 225 - 290k 255 - 333k 295 - 370k

Product Designer 95 - 135k 107 - 150k 140 - 180k 155 - 200k 193 - 225k 215 - 250k

UX/UI Designer 130 - 155k 145 - 173k 160 - 180k 180 - 200k 184 - 207k 205 - 230k

Business Intelligence Manager 145 - 167k 160 - 185k 166 - 210k 185 - 230k 215 - 270k 240 - 300k

Marketing Coordinator

Marketing Manager 193 - 215k 210 - 237k 205 - 260k 225 - 290k 255 - 333k 295 - 370k

Marketing Director 300 - 325k 330 - 360k 330 - 360k 335 - 400k 370 - 420k 410 - 470k

Digital Marketing Manager 193 - 215k 210 - 237k 205 - 260k 225 - 290k 255 - 333k 295 - 370k

Digital Marketing Director 300 - 325k 330 - 360k 330 - 360k 355 - 400k 370 - 420k 410 - 470k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.
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ENERGY

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP

2018 2019

Country Manager 500 - 900k 500 - 940k

Project Manager 200 - 480k 200 - 480k

Engineering Manager 180 - 480k 200 - 500k

Project Controls Manager 150 - 300k 160 - 320k

QHSE Manager 150 - 330k 160 - 350k

Business Development Manager 180 - 360k 190 - 380k

Geologist 100 - 180k 110 - 200k

Geoscientist 120 - 200k 130 - 210k

Mechanical Engineer 70 - 100k 75 - 110k

Process Engineer 70 - 100k 75 - 110k

Civil Engineer 70 - 100k 75 - 110k

Electrical Engineer 70 - 100k 75 - 110k

QA/QC Engineer 70 - 100k 75 - 110k

TAX

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

4 - 8 YRS’ EXP 8 - 12 YRS’ EXP 12+ YRS’ EXP

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tax Director 288 - 516k 311 - 539k 374 - 660k 403 - 689k

Tax Manager 156 - 227k 163 - 234k 240 - 348k 251 - 357k 291 - 440k 306 - 451k

Tax Planning Manager 156 - 227k 158 - 231k 240 - 348k 255 - 359k 291 - 440k 305 - 455k

Tax Compliance Manager 130 - 210k 138 - 218k 240 - 348k 253 - 353k 275 - 385k 286 - 396k

Tax Consultant 65 - 130k 72 - 137k 216 - 300k 224 - 308k 120 - 200k 128 - 208k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.

BRASIL
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CONSTRUCTION

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

2018 2019

Construction Manager 286 - 345k 295 - 355k

Cost Manager 143 - 176k 150 - 180k

Engineering Assistant 104 - 130k 109 - 138k

Project Director 286 - 429k 290 - 440k

Project Control Manager 215 - 280k 220 - 295k

Civil Engineer 91 - 137k 95 - 140k

Construction Coordinator 143 - 208k 150 - 215k

Construction Planner 117 - 169k 120 - 175k

Structural Designer 78 - 117k 82 - 120k

Contract Director 351 - 494k 365 - 505k

Contract Manager 286 - 416k 294 - 421k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.
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LEGAL

BRASIL

ROLE PERMANENT SALARY PER ANNUM BRL (R$)

2018 2019

Private Practice (*net amount)

Partner 240k + 260k +

Of Counsel 220 - 410k 220 - 460k

Senior Associate 130 - 340k 155 - 360k

Mid level Associate 85 - 145k 85 - 160k

Junior Associate 70 - 115k 70 - 130k

In-house Counsel

Regional General Counsel/VP 530k+ 540k + 

General Counsel 345k+ 360k +

Legal Manager 180 - 520k 200 - 530k

Senior Attorney 95 - 205k 120 - 225k

Mid level Attorney 85 - 140k 90 - 150k

Junior Attorney 70 - 95k 75 - 105k
NB: Figures are basic salaries exclusive of benefits/bonuses unless otherwise specified.



CONTACT US
BRAZIL

BRAZIL

SÃO PAULO
Rua do Rócio
350, 4º andar 
Vila Olímpia
São Paulo
04552-000
Brazil
t: +55 (11) 2655 0888

AUSTRALIA

ADELAIDE
Level 20
25 Grenfell Street
Adelaide
SA 5000
Australia
t: +61 (0) 8 8216 3500  

BRISBANE
Level 27  
Waterfront Place  
1 Eagle Street 
Brisbane  
QLD 4000  
Australia  
t: +61 (0) 7 3032 2222 

CHATSWOOD
Level 15
67 Albert Avenue
Chatswood
NSW 2067
Australia
t: +61 (0) 2 8423 1000 

MELBOURNE
Level 41  
385 Bourke Street 
Melbourne  
VIC 3000  
Australia  
t: +61 (0) 3 8628 2100 

PARRAMATTA
Level 6  
10 Smith Street 
Parramatta  
NSW 2150  
Australia  
t: +61 (0) 2 8836 3600 

PERTH
Level 10  
109 St Georges Terrace 
Perth  
WA 6000  
Australia  
t: +61 (0) 8 9266 0900 

SYDNEY
Level 53
Governor Phillip Tower
1 Farrer Place
Sydney
NSW 2000
Australia
t: +61 (0) 2 8289 3100 

BELGIUM

ANTWERP
ROBERT WALTERS
Antwerp Gate 1
Uitbreidingstraat 2-8
2600 Antwerp
Belgium
t: +32 (0) 3 202 79 00

WALTERS PEOPLE
t: +32 (0) 3 202 79 10

BRUSSELS
ROBERT WALTERS
Avenue Louise 326
10th Floor
B-1050 Brussels
Belgium
t: +32 (0) 2 511 66 88 

WALTERS PEOPLE
Finance
t: +32 (0) 2 542 40 40

Business Support
t: +32 (0) 2 627 75 10

REST OF WORLD



GHENT
WALTERS PEOPLE
Axxess Business Park - 
Building C
Guldensporenpark 25
B-9820 Merelbeke
Belgium
t: +32 (0) 9 210 57 40

GROOT- 
BIJGAARDEN
WALTERS PEOPLE
West End - Building C
Noordkustlaan 16c
B-1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
t: +32 (0) 2 609 79 00

ZAVENTEM
WALTERS PEOPLE
Leuvensesteenweg 555
Entrance 3
B-1930 Zaventem  
Belgium

Finance
t: +32 (0) 2 613 08 00

Business Support
t: +32 (0) 2 613 08 88

CANADA

TORONTO
145 King Street West
Suite 720
Toronto
ON M5H 1J8
Canada
t: +1 416 998 9649

CHILE

SANTIAGO
Avda Isidora Goyenechea 
2915 piso 3 
Las Condes
Santiago de Chile
t: +562 2402 4901

FRANCE

LYON
ROBERT WALTERS
63 quai Charles de Gaulle 
2ème étage
69006 Lyon 
France
t: +33 4 72 44 04 18

WALTERS PEOPLE
94 quai Charles de Gaulle 
Rez-de-chaussée
69006 Lyon 
France
t: +33 4 72 69 77 15

PARIS
ROBERT WALTERS
25 rue Balzac 
2ème étage 
75008 Paris 
France
t: +33 1 40 67 88 00

WALTERS PEOPLE
251 boulevard Pereire 
6ème étage
75017 Paris
France
t: +33 1 40 76 05 05

SAINT-QUENTIN
WALTERS PEOPLE
41 avenue du Centre 
5ème étage
78180 Montigny-le-
Bretonneux
France
t: +33 1 30 48 21 80 

TOULOUSE
56 - 58 rue d’Alsace
Lorraine
3ème étage
31000 Toulouse
France
t: +33 6 60 57 82 66

GERMANY

DÜSSELDORF
Koenigsalle 76-78
40212 Düsseldorf
Germany 
t: +49 (0) 211 30180 000 

FRANKFURT
Main Tower 
22nd Floor
Neue Mainzer Str 52-58 
60311 Frankfurt am Main  
Germany 
t: +49 (0) 69 9203 840 000



HAMBURG
Neuer Wall 50
4. Stock
20354 Hamburg
Germany
t: +49 (0) 40 8221 86 160

HONG KONG

HONG KONG
20th Floor Nexxus Building  
41 Connaught Road Central 
Central  
Hong Kong  
t: +852 2103 5300 

INDONESIA

JAKARTA
World Trade Centre 1
11th Floor, Jl. Jend. 
Sudirman
Kav. 29-31
Jakarta
12920
Indonesia
t: +62 (21) 2965 1500 

IRELAND

DUBLIN
Level 3  
Custom House Plaza 2 
IFSC  
Dublin 1  
Ireland  
t: +353 (0) 1 633 4111 

JAPAN

OSAKA
Pias Tower 15th Floor 
3-19-3 Toyosaki Kita-ku, 
Osaka-shi 
Osaka 
531-0072 
t: +81 (0) 6 4560 3100

TOKYO
Shibuya Minami Tokyu 
Building 14th Floor  
3-12-18 Shibuya, 
Shibuya-ku 
Tokyo 
150-0002 
t: +81 (0) 3 4570 1500

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
681, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxembourg
t: +352 2647 8585

MAINLAND CHINA

BEIJING
Room 1524, 15/F, NCI Tower
12A Jianguomenwai Ave
Chaoyang District
Beijing 100022
China
t: + 86 10 8523 3026

SHANGHAI
36th Floor, Tower 2, Jing An 
Kerry Centre
1539 West Nanjing Road
Jing An District
Shanghai 200040
China
t: +86 21 5153 5888 

SHENZHEN
Level 3, Tower 1
Kerry Plaza
No.1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048
China
t: +86 755 3304 0350 

SUZHOU
Room 1906, Block A
Building #58, Suzhou Centre
Suzhou Industrial Park
Suzhou 215021
Jiangsu Province
China
t: +86 512 6873 5888

MALAYSIA

KUALA LUMPUR
Level 24, Menara 3 Petronas
Persiaran KLCC
Kuala Lumpur 50088
Malaysia
t: +603 2380 8700 

REST OF WORLD

CONTACT US



PENANG
1-08-3A
Menara IJM Land
1, Lebuh Tunku Kudin 3
11700 Gelugor
Penang
t: +604 609 0500

NETHERLANDS

AMSTERDAM
ROBERT WALTERS 
WTC, Tower H 3rd Floor
Zuidplein 28
1077 XV Amsterdam
Netherlands
t: +31 (0) 20 644 4655

WALTERS PEOPLE  
t: +31 (0) 20 796 9040

EINDHOVEN
ROBERT WALTERS 
Begijnenhof 4-6 
5611 EL Eindhoven 
Netherlands   
t: +31 (0) 40 7999 910  

WALTERS PEOPLE  
t: +31 (0) 40 799 9912 

ROTTERDAM
ROBERT WALTERS 
Millenniumtoren
Weena 690, 29th floor
3012 CN Rotterdam
Netherlands
t: +31 (0) 10 799 8090

WALTERS PEOPLE  
t: +31 (0) 10 752 7200

NEW ZEALAND

AUCKLAND
Level 9  
22 Fanshawe Street 
Auckland  
New Zealand  
t: +64 (0) 9 374 7300 

WELLINGTON
Level 15
2 Hunter Street
Wellington
New Zealand
t: +64 (0) 4 471 9700

PHILIPPINES

MANILA
37/F Philamlife Tower
8767 Paseo De Roxas
Makati City 1226
Philippines
t: +63 2 816 4972

PORTUGAL

LISBON
Av. Liberdade, 110 Lisbon  
1269-046 
Portugal  
t: +351 211 221 971

SINGAPORE

SINGAPORE
6 Battery Road  
22nd Floor  
Singapore 049909 
t: +65 6228 0200 

SOUTH AFRICA

JOHANNESBURG
15th Floor
GreenPark Corner
Cnr West Road South and 
Lower Road
Morningside, Sandton
Johannesburg
2196
South Africa
t: +27 (0) 11 881 2400

SOUTH KOREA

SEOUL
21F, East Center, Center 1 
Building
26 Eulji-ro 5gil, 
Jung-gu, Seoul 04539
South Korea
t: +82 (0)2 6454 7000



REST OF WORLD

CONTACT US

SPAIN

BARCELONA
ROBERT WALTERS
Passeig de Gràcia nº 55-57
3ª planta
08007 Barcelona
Spain
t: +34 93 216 30 00

WALTERS PEOPLE
t: +34 93 216 30 00

MADRID
ROBERT WALTERS
Paseo de Recoletos nº 7-9
6ª planta
28004 Madrid
Spain
t: +34 91 309 79 88

WALTERS PEOPLE
t: +34 91 309 79 88

SWITZERLAND

GENEVA
Rue de la Cité 1
1204 Genève  
Switzerland
t: +41(0) 22 561 84 77

ZURICH
Claridenstrasse 41
CH-8002 Zurich
Switzerland
t: +41(0) 44 809 35 00

TAIWAN

TAIPEI
Room F, 10th Floor
No. 1 Songzhi Road
Xin-yi District
Taipei
Taiwan
t: +886 2 8758 0700 

THAILAND

BANGKOK
Q House Lumpini,
12th Floor, Unit 1201
1 South Sathorn Road 
Thungmahamek, Sathorn 
Bangkok 10120
Thailand
t: +66 (0) 2 344 4800

UAE

DUBAI
Unit No. 1008
10th floor Burj Daman 
DIFC
Dubai
P.O. Box 506851
UAE
t: +971 4 8180 100

UNITED KINGDOM

BIRMINGHAM
9th Floor
11 Brindley Place 
Birmingham
B1 2LP
United Kingdom
t: +44 (0) 121 281 5000

BRACKNELL
The Lightbox
Willoughby Road
Bracknell
RG12 8FB
United Kingdom
t: +44 (0) 134 423 3280

LEEDS
The Pinnacle
17th Floor
67 Albion Street
Leeds
LS1 5AA
United Kingdom
t: +44(0) 113 360 0090



LIVERPOOL
3rd Floor
No.1 Mann Island
Liverpool
L3 1BP
United Kingdom
t: +44 (0) 113 360 0099

LONDON
11 Slingsby Place
St Martin’s Courtyard 
London
WC2E 9AB
United Kingdom
t: +44 (0) 20 7379 3333

MANCHESTER
9th Floor  
3 Hardman Street 
Manchester  
M3 3HF  
United Kingdom  
t: +44 (0) 161 214 7400 

MILTON KEYNES
Altius House  
North Fourth Street 
Milton Keynes 
Buckinghamshire  
MK9 1NE  
United Kingdom  
t: +44 (0) 1908 04 4000

ST ALBANS
1st Floor, 
4 Beaconsfield Road
St Albans
AL1 3RD
United Kingdom 
t: +44 (0)1727 617 010

UNITED STATES

LOS ANGELES
1925 Century Park E
Suite 1700
Los Angeles
CA 90067
USA
t: +1 424 204 8725

NEW YORK
7 Times Square 
Suite 4301  
New York  
NY 10036  
USA  
t: +1 212 704 9900 

SAN FRANCISCO
575 Market Street 
#2950
San Francisco
CA 94105
USA
t: +1 415 549 2000

VIETNAM

HO CHI MINH CITY
Unit 1, Level 9, 
The Metropolitan 
235 Dong Khoi Street 
District 1  
Ho Chi Minh City 
Vietnam  
t: +84 28 3520 7900

Robert Walters Group operations worldwide are fully carbon balanced through the 
World Land Trust Carbon Balanced Programme and The Woodland Trust.
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