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Preparamos este material para que você fique por dentro de dados 

importantes do mercado de trabalho, como áreas em alta, 

resultados de pesquisas, tendências e dicas. 

O Relatório Catho tem como propósito alcançar todas as pessoas 

que gostariam de conhecer mais sobre as informações que 

fornecemos, podendo ser de interesse de jornalistas, recrutadores, 

empreendedores ou candidatos. 

Com a recorrência trimestral, o relatório Catho será divulgado via 

assessoria de imprensa e redes sociais, além de ficar disponível no 

site Catho. 

Aproveite o material e boa leitura!
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2. Procura de vagas
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Janeiro é o mês de aumento da procura de vagas, uma 

tendência cultural brasileira com início do ano.

A primeira semana de 2023 contou com mais de 5 

milhões de pessoas à procura de emprego por meio 

da Catho. 

Com a digitalização dos processos e serviços, a procura 

por vagas via internet se consolidou de vez, sendo o 

local mais indicado para encontrar oportunidades.

Segundo pesquisa Catho de Profissionais Brasileiros, 

realizada em agosto de 2022, 24% dos candidatos 

utilizam sites de emprego para a procura.
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A presença da área administrativa em primeiro lugar 
vem desde o ano passado, 2022, inclusive como 
reflexo do reaquecimento das outras áreas, que 
buscam profissionais que deem suporte, organizem 
processos e administrem.

Um exemplo disso é a área comercial/vendas que foi 
a 2ª em geração de mais oportunidades, durante o 
ano passado.

Veja as 10 áreas que mais geraram oportunidades 
durante o ano de 2022: 

3. Áreas com mais vagas 
em janeiro no Brasil
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A Catho conta hoje com mais de 290 mil vagas disponíveis no 
site, com oportunidades em todo o país, para quem quer 
destravar a carreira em diversos setores. 

As áreas com mais anúncios em janeiro, são:
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ÁREAS %

1º Administração 41%

2º Comercial Vendas 15%

3º Financeiro 10%

4º Tecnologia 8%

5º Suprimentos 6%

6º Saúde 5%

7º Telemarketing 5%

8º Industrial 3%

9º Engenharia 3%

10º Comunicação/Marketing 3%

ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL SUPRIMENTOS

FINANCEIRO HOTELARIA E TURISMO

62% 12% 5%

4% 4%

https://www.catho.com.br/?utm_source=pr&utm_medium=divulgacao&utm_campaign=bookjan-home&utm_content=bookjan-home-catho
https://www.catho.com.br/?utm_source=pr&utm_medium=divulgacao&utm_campaign=bookjan-home&utm_content=bookjan-home-catho


4. Tendências para 2023 
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Para identificarmos as áreas de grande aposta para 
este ano realizamos a pesquisa de Tendências de RH 
2023.

Perguntamos aos recrutadores e profissionais da área, 
quais os setores que terão expectativa de criar mais 
oportunidades nas empresas em que atuam.

O resultado demonstrou que a área de tecnologia 
continua sendo grande aposta e desafio para a busca 
de profissionais.
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34%

15% 15%

9%
5%

RECURSOS HUMANOS

COMUNICAÇÃO/ MARKETING 

TECNOLOGIA

ATENDIMENTO COMERCIAL

OPERACIONAL



5. O inglês como diferencial
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Em meio a alta procura de emprego, uma das formas de se diferenciar dos 
demais candidatos são as competências técnicas. Uma delas é o inglês, 
sendo exigido em 8,7% das vagas disponíveis em todo país, no site Catho. 

Profissionais com inglês fluente podem chegar a ganhar até 170% a mais na 
média salarial, reforçando a importância do idioma para a carreira. 
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Fluente Básico Sem inglês % de ganho 
adicionalNível Hierárquico Média Salarial Média Salarial Média Salarial

Diretor/ Supervisor/ Coordenador R$ 16.030,00 R$ 7.908,00 R$ 6.280,00 155%

Consultor R$ 9.669,00 R$ 4.517,00 R$ 3.587,00 170%

Especialista/ graduado R$ 7.361,00 R$ 3.505,00 R$ 3.182,00 131%

Analista R$ 6.422,00 R$ 3.453,00 R$ 3.354,00 91%

Especialista técnico R$ 4.522,00 R$ 2.930,00 R$ 2.607,00 73%

Assistente/Auxiliar R$ 2.653,00 R$ 1.864,00 R$ 1.851,00 43%

Trainee/ Estagiário/Aprendiz R$ 1.708,00 R$ 1.048,00 R$ 890,00 92%



6. Mulheres no mercado 
de trabalho
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A Catho, por meio do movimento “Essa Cadeira É Minha”, 
luta para apoiar a inserção de mulheres no mercado de 
trabalho em posições de liderança. 

Segundo a pesquisa de Profissionais Brasileiros de 2022, das 
pessoas que ocupam posições de liderança,  apenas 32,8% 
são mulheres, enquanto os homens representam mais 
que o dobro, com 67,2%.

A presença das mulheres é menor em todos os níveis de 
liderança. Veja na tabela abaixo:
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% Mulher % Homens

Coordenador, Supervisor ou Chefe 36,2% 63,8%

Diretor 12,5% 87,5%

Gerente 29,9% 70,1%

Presidente ou Vice presidente 33,3% 66,7%

https://www.essacadeiraeminha.com.br/


Marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos. Tem como 
missão mudar a vida das pessoas por meio do trabalho, oferecendo acesso 
gratuito aos candidatos.

Na empresa, a diversidade é estimulada e vivenciada de verdade. Por isso, com 
o propósito de incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, desde 
2016, por meio do movimento “Minha Vaga por Direito”, a Catho concede 
gratuidade nos planos profissionais com acesso a todos os serviços do site para 
PcDs, com laudo, e reabilitados pelo INSS, abrangidos pela lei de cotas.

Também engajado na luta por igualdade de gênero no mercado de trabalho, a 
Catho criou o movimento “Essa Cadeira É Minha”, com o objetivo de reivindicar 
a posição de mulheres nas empresas. 

A Catho faz parte do grupo SEEK, líder mundial em recrutamento online, 
presente na Bolsa de Valores da Austrália, além de atuar em países como África 
do Sul, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Singapura.

Contatos

Imprensa: imprensa@catho.com 

Site: www.catho.com.br/

Carreira e Sucesso: 
www.catho.com.br/carreira-sucesso/

Redes sociais:
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mailto:imprensa@catho.com
http://www.catho.com.br/
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/
https://www.facebook.com/catho.com.br
https://www.instagram.com/catho_oficial/
https://www.youtube.com/@catho
https://www.linkedin.com/company/catho-online/



