
ESPECIAL melhores cidades

AQUI TEM
Pesquisa da FGV-RJ aponta as melhores cidades para trabalhar de Norte
POR JULIANA DE MARI

Q
uem olhar atenta-
mente o ranking apre-
sentado nas páginas
seguintes vai perceber

que, embora São Paulo conti-
nue firme como a número um
entre as 100 melhores cidades
para trabalhar no país, segundo
pesquisa da FGV-RJ, publicada
pela VOCÊ S/A pelo quarto ano
consecutivo, há muitos municí-
pios, de Norte a Sul, que estão
entrando para ficar no mapa das
oportunidades profissionais. Es-
pecialmente no Sudeste, que em-
placou outras 50 cidades este
ano, confirmando a liderança

em nível regional. Macaé (RJ),
a melhor não-capital do país,
Betim (MG), que sintetiza a vo-
cação plural de setores na região,
e Campinas (SP), um pólo tec-
nológico de altíssimo nível que,
graças à movimentação de exe-
cutivos e de negócios, ganhou
até vôo internacional recente-
mente, são os destaques da re-
gião. O Sul, com 24 cidades clas-
sificadas, desponta como celei-
ro de vagas qualificadas, tanto
nas capitais Porto Alegre (RS) e
Curitiba (PR) quanto em cida-
des do interior, como Canoas
(RS) e Joinville (SC). As nove

capitais nordestinas aparecem
na lista. Duas delas, Recife (PE)
e Fortaleza (CE), entre as dez
melhores cidades para trabalhar
do país. Já no Centro-Oeste, re-
presentado com seis municípios,
além de Brasília, vale ficar aten-
to aos movimentos não só do
agronegócio, mas da indústria
em Goiânia (GO). E a grande
novidade da pesquisa este ano:
a presença de uma capital do
Norte, Belém (PA), entre as pri-
meiras colocadas.

"Engana-se o executivo que
ainda acredita que ter uma car-
reira bem-sucedida é sinônimo
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CARREIRA
a Sul do país :oportunidade existe, mas você está pronto para mudar?

de estar em São Paulo", diz Gino
Oyamada, vice-presidente da con-
sultoria Fesa Global Recruiters,
de São Paulo, e sócio responsável
pela região Sul. "O profissional
que finca raízes no eixo Rio-São
Paulo pode, ao contrário do que
imagina, estar criando uma bar-
reira para o seu crescimento." Cer-
ca de 40% dos projetos da Fesa
hoje envolvem mudança de cida-
de. Ninguém questiona que é na
capital paulista que acontecem a
maior parte dos negócios e dos
eventos profissionais que mexem
com o país, condição que não de-
ve mudar a médio prazo. Não à

toa, São Paulo é a primeira colo- concorrência assume sua face
cada no quesito educação, um dos mais acirrada — e que a caçada
indicadores de maior peso da pés- dos headhunters é mais intensa,
quisa. É também na cidade que a Mas o executivo que usa o argu-

ENTENDA A METODOLOGIA
Para chegar ao resultado final do ranking, coordenado pelo professor Moisés Balassia-
no da FGV-RJ, foram selecionados os 5% maiores municípios do país: têm população
superiora 170 000 habitantes e um total de depósitos a vista maior que 210 milhões
de reais. A pesquisa analisou 100 cidades, 23 delas incluídas por critérios qualitativos,
mais as 27 capitais. As cidades foram avaliadas em quatro dimensões de indicadores:
educação, saúde, vigor econômico (que usou dados relativos ao PIB municipal, divul-
gados pelo IBGE recentemente) e fundo de participação dos municípios. Para cada uma
das dimensões foi atribuído um peso (de 1 a 5), sendo educação a mais valorizada.
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mento de que não vai mais estar
na vitrine antes de considerar
uma oferta fora da capital paulis-
ta dá prova de pouca flexibilida-
de e de visão limitada.

Para o consultor Carlos Mel-
lo, da Korn/Ferry International,
de São Paulo, oportunidade, Bra-
sil afora, tem. O que não existe
entre os executivos brasileiros é
a cultura da mobilidade. A con-
sultoria conduziu recentemente
projetos de grande porte no in-
terior de São Paulo, em Brasília,
Manaus e Goiânia. De 50 execu-
tivos abordados, apenas 1% con-
siderou a hipótese de analisar a
vaga. "Não há a cultura de tomar
o risco", diz Carlos. É claro que
não dá para dissociar o tamanho
da economia regional do poten-
cial do mercado de trabalho. As
melhores oportunidades, tradi-
cionalmente, estão nos centros
de decisão, onde estão instaladas
as maiores empresas do país. De-
pendendo do momento de car-
reira, no entanto, ganha o execu-
tivo que arrisca expandir sua área
de atuação. Ou, como diz o con-
sultor Gino Oyamada, "aplica o
conceito de globalização dentro
do próprio país".

"A única coisa que deveria im-
pedir um profissional de mudar
de cidade é a falta de perspecti-
va" diz o professor Moisés Ba-
lassiano, da FGV-RJ, coordena-
dor da pesquisa. Nem mesmo o
salário deveria ser um fator de-
terminante. Afinal, se escolher
um destino no Nordeste, como
o fez o executivo carioca João Ra-
mires, presidente da Refrescos
Guararapes, em Recife f leia a his-
tória dele napâg, 36), o profis-
sional vai ver o salário cair, em
média, 20% em relação a São
Paulo, mas o custo de vida cairá
na mesma proporção e a quali-
dade de vida só aumentará. "Meu



padrão de vida provavelmente
não seria melhor se eu morasse
em São Paulo ou no Rio", diz
João, que mudou de cidade há
cinco anos. Em alguns casos, o
executivo pode até sair de bolso
mais cheio. É o que descobre
quem se aventura a uma vaga em
Goiânia, capital de Goiás. Lá, os
salários são entre 10% e 20%
maiores se comparados com os
de quem fica na capital paulista.
Soma-se o fato de que a cidade
tem menos assaltos, menos trân-
sito e mais incentivo ao tempo
livre. Ou seja, oferece aquilo que
a maioria dos executivos brasi-
leiros aponta como fator primor-
dial para sua satisfação: oportu-
nidades de carreira e equilíbrio
entre vida pessoal e profissional.

Para quem tem qualificação
sempre vai haver mercado, seja lá
qual for a cidade escolhida para
fixar residência e trabalhar. Ô se-
tor petroquímico, por exemplo,
forte em cidades do Sul e do Su-
deste e que já impacta o merca-
do baiano, quando cresce neces-
sariamente abre vagas, todas pa-
ra quem é altamente especializa-
do. Segundo o criador do site
www.clickmacae.com.br, o em-
preendedor Walter Bonifácio,
existem cerca de 5 000 empresas
em Macaé (RJ) que gravitam em
torno do petróleo. "Muitas vezes
falta mão-de-obra para atender
ao mercado", diz Walter. "Enge-
nheiros, geólogos, mergulhado-
res e pilotos de helicóptero estão
sendo muito procurados", avisa
Fabiana Fantoni, analista da Ten-
dências Consultoria Integrada, de
São Paulo. Usa melhor o ranking
quem considera que ter visibili-
dade depende mais de atitude do
que do local de trabalho e assu-
me o desafio de entrar em um no-
vo mercado sem cair na zona de
conforto. Mãos à obra!
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ESPECIAL melhores cidades

"VOCÊ E
O MELHOR
PRODUTO
DA PRAÇA"
O coordenador da pesquisa
das melhores empresas para
trabalhar, professor Moisés
Balassiano, da FGV-RJ, diz o
que você deve considerar
para usar o ranking em seu
benefício POR ANNE DIAS

O professor Moisés Balassiano, titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape),
da FGV-RJ,tem um lema:"Prego a carreira sem fronteirasVdiz. Balassiano está na FGV carioca há 27 anos. Is-
so não quer dizer que ele tenha se acomodado no meio acadêmico, no qual seu foco é a gestão de pessoas.
Constantemente ele é chamado para reestruturar cargos e salários em empresas Brasil afora. Já recebeu
prêmios e menção honrosa por seus artigos sobre empregabilidade. Agora, está empenhado em dois proje-
tos. Um é o estudo sobre a diferença entre jovens profissionais que jogaram videogame na infância e aque-
les que não jogaram. Ele quer saber quais são as reações de cada grupo, em uma pesquisa que deve levar, no
mínimo, cinco anos. O outro é um livro sobre carreira (ainda sem editora), uma coletânea de textos de espe-
cialistas, que deve sair este ano. Também encontrou tempo para coordenar, pelo quarto ano consecutivo, a
pesquisa sobre as 100 melhores cidades para trabalhar. De sua casa, no Rio, ele conversou com a VOCÊ S/A.

O QUE MUDOU
NA LISTA DESTE ANO?
Com a divulgação pela primei-
ra vez do PIB dos municípios pe-
lo IBGE, alguns indicadores uti-
lizados até o ano passado, como
quantidade de agências bancá-
rias e CNPJs atuantes, se torna-
ram desnecessários, já que são,
de certa forma, retratados pelo
PIB. Além disso, os seis impostos
que eram calculados — ICMS,

ISS, IPVA, IPTU, IR e ITBI—fo-
ram substituídos pelo Fundo de
Participação dos Municípios.
Com isso, o índice ficou mais
simples e objetivo. De certa for-
ma, a metodologia ficou pareci-
da com a utilizada para o cálcu-
lo do IDH, já que leva em con-
sideração os indicadores diretos
que medem as potencialidades
das cidades no desenvolvimen-
to das pessoas.

DE QUE MANEIRA
A PESQUISA PODE SER ÚTIL?
Essa é uma ordenação das cida-
des em função daquilo que elas
oferecem para impulsionar car-
reiras. Condições necessárias,
mas não suficientes para o su-
cesso profissional. Há que se con-
siderar outros fatores de cunho
particular, como a qualidade de
vida e o tipo de atividade pri-
mordial da região. Os resultados

26 www.vocesa.com.br | julho 2005



devem ser vistos como uma fo-
tografia da oferta de serviços lo-
cal. A disponibilidade de centros
de excelência que oferecem cur-
sos de especialização pode ser
muito mais eficaz do que outros
fatores, por exemplo. Já para as
prefeituras, a lista é importante
porque sinaliza qual é o poten-
cial cie cada região.

QUAL DEVE SER O FOCO DE
UM EXECUTIVO DE 30 ANOS
AO CONSULTAR A LISTA
E ODE UM COM MAIS DE 40?
Tenho observado que a idade é
um fator discriminante na ho-
ra de se fazer opções na vida
profissional. Uma pessoa recém-
formada se importa menos com
a violência do que um profis-
sional sênior. Este, por sua vez,
privilegia os aspectos que sur^
pram as necessidades familia-
res. Quando se aproxima de
uma posição executiva de dire-
toria, no entanto, o raciocínio
se inverte e o profissional fica
mais orientado no sentido dos
grandes centros. Provavelmen-
te em função do networking, ou
da maior facilidade de possível
recolocação.

A PESQUISA MOSTRA
QUE NO SUDESTE AS CAPITAIS
PERDEM FORÇA PARA
AS CIDADES ADJACENTES,
ENQUANTO NO NORDESTE
É O CONTRÁRIO. ESSA
SITUAÇÃO PODE SER
REVERTIDA NO LONGO PRAZO?
Os Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro apresentam um maior
número de cidades nas primei-
ras 20 posições. Existe nesses lu-
gares um mercado consumidor
dinâmico, que favorece a locali-
zação de empresas no seu entor-
no. O agronegócio, por sua vez,

tem favorecido a interiorização
tanto no Sul como no Centro-
Oeste, trazendo empresas e ati-
vidades periféricas. Nas regiões
Nordeste e Norte esse processo
está mais lento, à espera da de-
finição de políticas que levem a
esse tipo de movimento.

EM QUE SITUAÇÕES
O EXECUTIVO DEVE ARRUMAR
AS MALAS?
Em um mundo pretensamente
sem fronteiras, o casamento do
executivo com a empresa acaba
quando cessa qualquer possibi-
lidade de ganho mútuo. Não há
mais garantias de parte a parte.
A decisão tem de ser motivada
pela perspectiva de melhoria,
nem que seja no médio prazo.
Todas as vezes que fui obrigado
a tomar uma decisão entre con-
tinuar trabalhando ou partir pa-
ra um degrau mais alto da mi-
nha capacitação, jamais vacilei
em apostar em mim. Você é o
melhor produto que existe na
praça, mas para que isso seja ver-
dadeiro é necessário ir fundo no
seu projeto.

AS MELHORES CIDADES
ESTÃO LIGADAS AO PETRÓLEO,
AGRICULTURA, SERVIÇOS
E TURISMO. ESSAS SÃO
AS VOCAÇÕES BRASILEIRAS?
Se você levar em consideração
os resultados nesses quatro
anos de pesquisa isso é verda-
deiro, mas acredito que a voca-
ção de um país que deseje ter
um papel influente no mundo
seja a tecnologia. Temos tirado
o atraso de uma política erra-
da dos anos 80, que nos reme-
teu à reserva de mercado. No
rastro desse avanço, eu coloca-
ria minhas fichas numa profis-
são nessa área. Devemos sem-

pre olhar para o pára-brisa, não
para o retrovisor.

CIDADES COMO CUBATÃO
E CAMPINAS (SP) SÃO
PÓLOS DE EMPREGO.
OS EXECUTIVOS TRABALHAM
LÁ, MAS MORAM EM
MUNICÍPIOS VIZINHOS.
É A BUSCA POR QUALIDADE
DE VIDA?
Cidades-dormitórios tendem a
gerar viagens pendulares com
excessivo tempo de deslocamen-
to. Isso gera qualidade de vida
para os familiares, mas certa-
mente não para os executivos.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
DIFERENÇAS ENTRE A CIDADE
NÚMERO 1 DA PESQUISA (SÃO
PAULO) EA ÚLTIMA (ILHÉUS)?
Imagine uma cidade onde os
chefs são franceses, os mecâni-
cos, ingleses, os policiais alemães,
os amantes, suíços e tudo é or-
ganizado por italianos. Na ou-
tra, os amantes são filhos de Ian-
sã, os chefs, filhos de lemanjá, os
policiais são de Xangô, os mecâ-
nicos, de Oxalá e tudo é organi-
zado pelo conselho dos orixás.
A escolha é sua. Axé.
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ESPECIAL melhores cidades

Sudeste
MELHORES
CIDADES
PARA TRABALHAR

COMPETIÇÃO
ACIRRADA
O Sudeste é a maior vitrine pro-
fissional do país. Se você quiser
fazer carreira na região, é bom
estar preparado para encarar a
competitividade PORANNE DIAS

São Paulo, a cidade que não dorme, é o grande centro de carreira do país: serviços, marketing e mercado financeiro estão aqui
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Se tem uma coisa que cha-
ma a atenção de quem es-
tá pensando em crescer

profissionalmente no Sudeste é
a diversidade. Das 100 melhores
cidades para trabalhar no país,
51 estão na região. Nas capitais
São Paulo (P lugar), Rio de Ja-
neiro (2- lugar), Belo Horizonte
(3- lugar) e Vitória (13- lugar) es-
tão as indústrias e as prestadoras
de serviço. No interior dos Esta-
dos, prevalece a agricultura. Ci-
dades fora dos grandes centros
têm ainda outros pontos fortes.
Na Bacia de Campos (RJ), está o
maior centro produtor de petró-
leo do Brasil. Nessa região, o des-
taque vai para Macaé (9º lugar),
que pelo segundo ano consecu-
tivo aparece na lista como a me-
lhor cidade entre as não-capitais.
Já Duque de Caxias (44º lugar)
está ligada, além do petróleo, à
metalurgia, aos setores mobiliá-
rio e têxtil. Você trabalha com si-

A região Sudeste
mantém-se
na liderança
das melhores
cidades para
trabalhar do
país pelo quarto
ano consecutivo;
a região tem
mais da metade
das classificadas
e oportunidades
em setores tão
diversificados
quanto o
petroquímico, o
automotivo e o
deagronegocio

derurgia ou fertilizantes? Então,
pense em Cubatão (16º lugar),
que só no ano passado gerou
l 500 empregos nessas áreas, "O
Sudeste cresceu apoiado em vá-
rios clusters" diz Alcides Domin-
gues Leite Júnior, professor de
economia brasileira da Faculda-
de Trevisan, em São Paulo. Clus-
ters são pólos de empresas de um
mesmo setor que se unem em
busca de um objetivo, como a ex-
portação em maior escala.

Campinas (14° lugar), em São
Paulo, é um bom exemplo de
cluster de tecnologia, puxada pe-
la produção da Unicamp, da PUC
local, da Universidade Paulista,
de incubadoras e empresas que
se instalaram por ali. "A cidade se
tornou referência para outras re-
giões e passou a atrair executivos",
diz o economista Márcio Poch-
mann, professor do Instituto de
Economia da Unicamp. "Há uma
multiplicação de postos de traba-

Macaé. no Rio de Janeiro: por causa do petróleo, aumentou a demanda por profissionais qualificados

Virtoria no Espirito Santo: a maior empregado da capital capixaba é a Vale do Rio Doce
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Uma cidade que sintetiza a principal caracterís-
tica do Sudeste, ou seja, a pluralidade de seto-
res,é Betim.que fica a 36 quilômetros de Belo
Horizonte (MG). Em maio deste ano, a rede Ca-
sas Bahia inaugurou na cidade um centro de dis-
tribuição de 15 milhões de reais e 400 funcioná-
rios.A refinaria Gabriel Passos,da Petrobras,abriu
suas portas na cidade em 1968. A Fiat está ins-
talada lá há 32 anos e tem 18 500 funcionários
(metade é terceirizada).Com ela.estão cerca de
260 fornecedores. Para quem faz carreira na ci-
dade, o bom é que um setor independe do ou-
tro. Assim, se uma empresa não anda lá muito
bem,é possível se escorar na outra.

lho para quem é especializado e,
mais ainda, para os que tiveram
experiência fora do Brasil." Re-
sultado: Campinas aparece como
a melhor cidade do interior do
Estado de São Paulo para traba-
lhar. Isso é percebido em vários
setores. O turismo de negócios,
por exemplo, impulsionou a ho-
telaria local, que tem 2 500 quar-
tos. "Quando vão trabalhar em
Campinas, os gerentes-gerais são,
na verdade, promovidos", diz Sál-
vio Cristófaro, diretor de recur-
sos humanos do grupo Accor. A
rede tem cinco hotéis na cidade
e nas vizinhas Paulínia e Indaia-
tuba. Os gerentes que migram pa-
ra a região ganham entre 4 500 e
8 000 reais, dependendo da quan-
tidade de estrelas de cada prédio.

O administrador de hotelaria
João Paulo Inchausti, de 41 anos,

pegou carona no crescimento do
setor. Ele é carioca e trabalha no
grupo Accor há nove anos. Há
um ano e meio foi convidado pa-
ra abrir o Mercure da cidade e
tem sob sua responsabilidade
196 quartos e 68 funcionários.
Não hesitou em deixar a capital
para trás. "Achei interessante ter
experiência em uma cidade que
ainda não conhecia", diz João
Paulo. O currículo do executivo
é invejável. Ele estudou hotela-
ria no Centre International de
Glion, na Suíça, e passou um ano
na tradicional escola de culiná-
ria Lê Cordon Bleu, em Paris. A
rotina de João Paulo é tão corri-
da quanto era em São Paulo: di-
ficilmente consegue trabalhar
menos de dez horas por dia. Mas
há compensações. "Moro a dez
minutos do trabalho e estou sa-

Campinas, a melhor cidade do i nterior paulista para trabalhar: centro acadêmico forte e pólo de tecnologia de ponta
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tisfeito porque estou ganhando
uma nova experiência, entenden-
do como funciona o mercado
hoteleiro no interior do país",
afirma o executivo.

Macaé, no Rio de Janeiro, é ou-
tra cidade que atrai profissionais
altamente qualificados e dificil-
mente abre mão deles. Por quê?
Por causa do petróleo. A indús-
tria petroleira é diversificada e
tem espaço para muitas pessoas,
desde que sejam especialistas em
suas áreas, pois esse é um setor
extremamente competitivo. "A
cidade tem cerca de 5 000 empre-
sas e precisa de pilotos de heli-
cópteros e gente que faz a manu-
tenção em equipamentos impor-
tados até executivos estrategis-
tas", diz o professor Ruy Quin-
tans, coordenador acadêmico dos
MBAs em gestão e marketing do

Ibmec do Rio de Janeiro.
Nem tudo, porém, são flores

para quem mora e trabalha no
Sudeste. Além da competitivida-
de, a região tem duas das mais ca-
ras cidades do mundo. Segundo
recente pesquisa da consultoria
Mercer, de São Paulo, especiali-
zada em recursos humanos, são
elas: São Paulo e Rio de Janeiro.
Por isso, os salários têm de ser
compensadores. Ponto dois: a tra-
dição de ter boas cidades para tra-
balhar atrapalha quem recebe
propostas fora da região e decide
recusar. "Muitas vezes os profis-
sionais se esquecem de se pergun-
tar o que realmente gostam de fa-
zer e trabalham apenas pensan-
do no mercado. Isso é um erro"
diz Senir Lourenço Fernandez,
consultor da Watson Wyatt, de
São Paulo. Pense nisso. D

'EU APOSTO EM CAMPINAS"

"Sou carioca, administrador de hotelaria e

tenho 41 anos. Estudei na Suíça e em Paris.

Trabalho no grupo Accor desde 1996,Há um

ano e meio, fui convidado para abrir um ho-

tel em Campinas. Aceitei pelo desafio de en-

tender como funciona o mercado hotelei-

ro no interior do país. Minha rotina é tão cor-

rida quanto era em São Paulo. A diferença,

para melhor, é que moro a dez minutos do

trabalh o" João Paulo Inchausti

Cabo Frio. no Rio de Janeiro: turismo e petróleo a ĵecem a economia (da cidade)
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ESPECIAL melhores cidades

MELHORES
CIDADES
PARA TRABALHAR

CRESCIMENTO
EQUILIBRADO,
A região Sul tem qualidade de
vida, boa estrutura acadêmica e
oportunidades nos três setores
da POR MAURÍCIO OLIVEIRA

Parque da Redenção, em Porto alegre (RS): menos poluição e mais qualificação

Influência européia em São José dos Pintais (PR); aqui tem emprego e qualidade de vida

Rrto Alegre e Curitiba se
onsolidaram nos últimos
nos como boas alternati-

vas de carreira em vários setores,
tanto pela chegada de grandes
multinacionais quanto pela evo-
lução das empresas locais, mui-
tas delas inseridas com sucesso
no mercado global. A estrutura
acadêmica das duas capitais, que
já foi o calcanhar-de-aquiles na
comparação com centros maio-
res, acompanhou o movimento.
Hoje, as duas cidades dispõem,
juntas, de 57 instituições que ofe-
recem pós-graduação nas mais
diversas áreas. E têm dois dos
melhores MBAs em gestão de ne-
gócios do país — o da Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), em Porto Alegre,
e do Centro Universitário Posi-
tivo (Unicenp), em Curitiba.

Representantes do Sul no se-

leto grupo das dez melhores ci-

te), as duas capitais proporcio-
nam a rara combinação entre
qualidade de vida e boas opor-
tunidades profissionais. Com is-
so, atraem não apenas executi-
vos sêniores interessados ern sos-
sego, como ocorria até a década
passada, mas jovens com ambi-
ções de crescimento. "As facili-
dades da tecnologia diminuíram
a importância da cidade em que
o executivo trabalha", ressalta
Marcos Morales, diretor da con-
sultoria Watson Wyatt, de São
Paulo. "O que define se um pro-
fissional está em ascensão é o
cargo que ocupa, o porte e a re-
putação da companhia, inde-
pendente da sua localização."

É claro que os menores índi-
ces de violência e poluição, além
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do trânsito menos congestiona-
do, continuam sendo atrativos
importantes, mas são fatores que
já não pesam tanto na balança.
O professor da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV-RJ) Moisés Ba-
lassiano, coordenador da pesqui-
sa das melhores cidades para tra-
balhar, diz que uma grande van-
tagem do Sul é o desenvolvimen-
to equilibrado dos três setores da
economia, enquanto nas demais
regiões há sempre um setor pre-
ponderante. Embora os salários
ainda sejam menores — 84% do
que se paga em São Paulo, de
acordo com a média da Watson
Wyatt —, a diferença é compen-
sada pelo custo de vida. Alugar
uma casa ou um apartamento,
por exemplo, costuma ser pelo
menos 20% mais barato no Sul.

A grande aposta da região pa-
ra os próximos anos são as no-

vas tecnologias, como telefonia
celular, internet e equipamen-
tos para telecomunicações. Tra-
ta-se de uma boa notícia para
quem planeja uma transferên-
cia para o Sul. Em primeiro lu-
gar, porque a própria natureza
dessas corporações contribui pa-
ra relativizar a cidade em que se
trabalha — mesmo quem está
distante se sente no centro das
decisões. Em segundo lugar, por-
que as perspectivas de expansão
não encontram paralelo em ou-
tros setores. Empresas como o
provedor Terra, em Porto Ale-
gre, e as operadoras de telefonia
móvel Vivo Celular, em Porto
Alegre, e Tim Sul, em Curitiba,
já estão entre as 100 que mais
faturam na região Sul. E têm po-
tencial para crescer em ritmo
bem superior à média na segun-
da metade da década.
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O gerente de recursos huma-
nos da Tim Sul, Fábio Oliveira,
de 37 anos, representa bem o
perfil do novo profissional de-
sejado no Sul. Ele investiu forte
na formação para enfrentar de
igual para igual a concorrência
dos "forasteiros". Graduado em
administração, fez duas pós,
uma em qualidade e outra em
gestão do conhecimento. Nas-
cido em Curitiba, só voltou à ci-
dade para assumir um novo car-
go, que representava evolução
na carreira. Dos cinco anos em
que está na empresa, passou três
fora, em Porto Alegre e Rio de
Janeiro. "Não me sinto nem um
pouco isolado em Curitiba", diz
Fábio. "Estou sempre conecta-
do: uso videoconferência para
fazer reuniões com colegas de

outras partes do país e viajo com
muita freqüência."

Porto Alegre e Curitiba se be-
neficiam, também, pela proxi-
midade de cidades que ficam a
menos de 20 quilômetros e con-
centram indústrias: Canoas (RS)
e São José dos Pinhais (PR), elas
próprias bem posicionadas no
ranking das melhores cidades
para trabalhar, em 37Ü e 38Ü lu-
gares, respectivamente. Canoas
sedia empresas como Massey
Ferguson e Springer Carrier, en-
quanto em São José dos Pinhais
estão a Renault e O Boticário.
Muitos executivos moram nas
capitais e trabalham nessas ci-
dades. A concentração das ati-
vidades industriais na região de
Porto Alegre tem sido, no en-
tanto, um problema para as ci-
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dades gaúchas médias, conside-
ra a professora Maria Alice La-
horgue, especialista em econo-
mia regional da UFRGS. "Oiten-
ta por cento das indústrias de al-
ta tecnologia do Estado estão na
capital ou nas cidades vizinhas"
diz. "Com isso, os empregos de
melhor qualificação acabam na-
turalmente se concentrando em
uma única região do Estado, o
que emperra o desenvolvimen-
to das outras."

Para evitar que problema se-
melhante ocorra no Paraná, as
duas principais cidades do inte-
rior, Londrina e Maringá (4 P e
42- lugares no ranking, respec-
tivamente), localizadas a apenas
100 quilômetros uma da outra,
tentam superar rivalidades his-
tóricas e ensaiam um esforço

conjunto por novos investimen-
tos. "O importante é trazer in-
vestimentos de qualidade para
a nossa região. Pouco importa
se a empresa vai ficar em Lon-
drina, Maringá ou em uma das
cidades no caminho entre as
duas" diz Cláudio Sérgio Tedes-
chi, presidente da Companhia
de Desenvolvimento de Londri-
na (Codel). Exemplo do proces-
so que o IBGE chama de "inte-
riorização da economia" Lon-
drina registrou crescimento ex-
pressivo no número de empre-
gos nos últimos seis anos, 31%,
ante apenas 6% em São Paulo e
Rio de Janeiro. Com 13 000 es-
tabelecimentos de serviços, a ci-
dade tem praticamente metade
de sua mão-de-obra emprega-
da nesse setor.

Já a catarinense Florianópo-
lis, capital de Santa Catarina, 20a

melhor cidade para trabalhar,
tem menos a oferecer do que as
outras capitais da região em ter-
mos de oportunidades de car-
reira. Reconhecida pelas praias
e belezas naturais, Floripa assu-
miu de vez a vocação turística,
mas o setor ainda está longe de
alcançar alto nível de profissio-
nalismo e se ressente da sazona-
lidade, já que a chegada de visi-
tantes se concentra fortemente
na temporada de verão. A maior
novidade prevista para os pró-
ximos anos na cidade é a cons-
trução de três novos shopping-
centers, antiga reivindicação dos
turistas que não tinham muito
o que fazer na cidade em dias
de chuva. D
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CARREIRA
COM
SOTAQUE
Recife, Fortaleza e Salvador des-
tacam-se no ranking deste ano.
Confira onde estão as melhores
Oportunidades POR DANIELA DE LACERDA*

Boas novas para quem mo-
ra no Nordeste ou anda de
olho na região. Três cida-

des figuram entre as primeiras do
ranking deste ano: Recife (4º lu-
gar). Fortaleza (10º lugar) e Sal-
vador (11º lugar), Fazer carreira
em uma delas pode ser sinônimo
de upgrade no currículo, se você
escolher a empresa e o mercado
certos. As três eleitas contam com
setores em expansão e se desta-
cam como capitais dos principais
Estados nordestinos — Pernam-
buco, Ceará e Bahia respondem
por nada menos que 73% do PIB
da região. Por essas e outras, tem
gente deixando, feliz, o ritmo fre-
nético do Sudeste em busca de
oportunidades com sotaque nor-
destino. Foi o que fez o executivo
carioca João Ramires, de 33 anos,
que trocou o Rio de Janeiro por

Recife em 2000. "O nível de exi-
gência das empresas locais está ca-
da vez mais alto. A preocupação
em reter talentos é crescente, co-
mo no Sudeste", afirma. João che-
gou à capital pernambucana co-
mo diretor financeiro da Refres-
cos Guararapes, que fabrica a Co-
ca-Cola em Pernambuco e Paraí-
ba, com sede em Jaboatáo dos
Guararapes, região metropolita-
na de Recife. Há um ano e meio
ele é presidente da empresa e li-
dera 2 200 funcionários. "Recife
tem um ambiente corporativo
mais desenvolvido do que o de
muitas cidades brasileiras" diz.

Se você pretende seguir o
exemplo dele e apostar em Reci-
fe, o setor de serviços é o que
mais oferece oportunidades. "Es-
se mercado vem sendo alavan-
cado pelo pólo médico, pelo se-

tor de informática (principal-
mente produção de softwares) e
pela área de consultoria", diz o
economista Heródoto Moreira,
consultor do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud). Na indústria, Re-
cife ainda deixa a desejar, apesar
de recentes investimentos no
Complexo Industrial e Portuá-
rio de Suape, a 40 quilômetros
da capital. Cerca de 70 empresas
estão operando na área ou em
fase de implantação. Segundo
Fernando Pessoa, presidente da
Associação das Empresas de Sua-
pe (Assesuape), em três anos o
número de empregos diretos de-
ve subir de 6 500 para 14 000.

Se Recife não se destaca no
mercado industrial. Salvador ga-
nha cada vez mais forca nessa
área, com destaque para a indús-
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Vista aérea da praia de Boa Viagem, em Recife, a melhor cidade do Nordeste para trabalhar: a aposta é no setor de serviços

tria de transformação. Na Bahia,
entre 2001 e 2004, a taxa média
anual de crescimento do setor foi
de 6,3% (em todo o Nordeste foi
de 2,2%). Como capital do Esta-
do, Salvador segue a tendência.
As atividades se concentram na
região metropolitana, capitanea-
das pelos setores petroquímico e
automobilístico, que ganhou fô-
lego com a chegada da Ford, em
2001. Camaçari, a 50 quilôme-
tros de Salvador, destaca-se nos
dois setores. "Cerca de 90% das
pessoas que trabalham lá moram
na capital", diz Sônia Costa, di-
retora da Ativa Recursos Huma-
nos, em Salvador.

Em Fortaleza, a indústria não
é tão forte, mas também tem pe-
so. Os principais setores são o
têxtil e o metalúrgico. Aposta cer-
ta, no entanto, é no comércio. "A

população local consome bas-
tante", diz Heródoto Moreira. O
turismo, assim como em Recife
e Salvador, continua oferecendo
oportunidades interessantes.

Para quem se animou, é im-
portante considerar os prós e
contras de morar no Nordeste.
"Para cargos semelhantes, as em-
presas de Fortaleza costumam pa-
gar até duas vezes menos do que
em São Paulo", diz aheadhunter
cearense Cláudia Bahia. A região
também perde em qualificação.
Em compensação, o custo devida
é mais baixo. E a qualidade de vi-
da, em geral, é imbatível."Ao pe-
sar tudo, quem vem para o Nor-
deste costuma ficar, enquanto
quem sai daqui para o Sudeste
acaba voltando", diz Heródoto. D

* Com reportagem de
Roberto Rego, de Recife
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Centro-Oeste
FORA
DA CURVA
Nem só de serviço público e
agrenegocio vive o Centro-Oes-
te. Atraídas por incentivos fiscais,
muitas indústrias foram para a
região. Saiba como você pode
tirar proveito disso POR ANNE DIAS

uando você pensa em fa-
er carreira no Centro-

te, o que vem à cabe-
ça? Agronegócio e serviços pú-
blicos? Se sim, está na hora de
ampliar os horizontes. Muitos
empregos gerados na região ain-
da estão fortemente ligados à
agricultura e à administração fe-
deral. Mas há organizações em
outros setores. Quer exemplos?
Na capital do país (5a lugar), es-

tá uma das fábricas da Rexam,
maior fabricante mundial de la-
tas de alumínio para bebidas. No
Estado de Goiás, estão compa-
nhias como a distribuidora de
produtos farmacêuticos Panarei-
lo, a empresa de telefonia Tele-
goiás Celular e a fabricante de au-
tomóveis Hyundai. A Ambev tem
uma fábrica no Distrito Indus-
trial de Anápolis (98º lugar). A

fabricante de silos KeplerWeber

inaugurou em 2004 uma unida-
de em Campo Grande (55º lu-
gar), em Mato Grosso do Sul, e
se tornou líder mundial na pro-
dução de galpões para armaze-
nagem e conservação de grãos.

Essas empresas são pontos fo-
ra da curva no Centro-Oeste, ou
seja, não estão ligadas à vocação
da região. Muitas foram atraídas
por incentivos fiscais, outras de-
cidiram ir para o centro do país
apostando em um novo merca-
do consumidor, ainda que este-
jam distantes dos grandes cen-
tros urbanos. "Nos últimos anos,
o Centro-Oeste se tornou bas-
tante promissor para quem quer
fazer carreira fora do eixo Rio-
São Paulo", diz Carlos Roberto
Scorsi, diretor administrativo e
financeiro da Assolan, de 43 anos.

Carlos é um paulistano que
mora em Goiânia (17º lugar), ca

pitai de Goiás, há oito anos. Ele
trocou São Paulo por uma pro-
moção na cidade. Na época, tra-
balhava na Arisco como gerente
financeiro. Foi convidado a mu-
dar de vida e de rumo na carrei-
ra, e aceitou na hora. "Quero tra-
balhar na cidade até me aposen-
tar", afirma. Para ficar mais per-
to de seus pares, duas vezes por
semana viaja até São Paulo, on-
de está o escritório da empresa.
A fábrica da Assolan em Goiâ-
nia tem capacidade para produ-
zir 2 600 toneladas de lã de aço
por mês e aproximadamente 500
funcionários. A maioria dos ge-
rentes veio de São Paulo. Moti-
vo? "Ainda falta mão-de-obra
qualificada na região", diz Carlos.

O mercado de trabalho tam-
bém está agitado para quem mo-
ra em Brasília, onde o desem-
prego atinge 7% da população
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Parque da Vaca Brava, em Goiânia: o agronegócio é o forte do Centro-Oeste, mas a região está atraindo cada vez mais indústrias

economicamente ativa, ante
10,8% da média nacional. E não
é por causa da quantidade de
concursos públicos abertos nes-
te ano. "Tem muita coisa acon-
tecendo em Brasília, especial-
mente nos setores de tecnologia,
telecomunicações, consultorias,
turismo de negócios e vendas",
diz Abraão José de Souza, pro-
fessor de mercado financeiro da
União Educacional do Planalto
Central (Uniplac). Para ter idéia,
há uma briga por professores en-
tre as faculdades e universida-
des locais. "Isso acontece entre
os professores com mais expe-
riência, principalmente aqueles
que estão perto da aposentado-
ria", diz Ivan Camargo, decano
de ensino de graduação da Uni-
versidade de Brasília (UnB).
Existem na cidade cerca de 60
cursos, entre faculdades parti-

culares e públicas. Um profes-
sor da UnB com doutorado tem
um salário de cerca de 5 000
reais. Em uma particular, chega
a ganhar 12 000.

Mas não dá para esquecer que
o forte da região é o agronegó-
cio. Pecuária, soja e cana, mais
especificamente. "A agricultura
ainda é a vocação da região", diz
Sérgio Parasmo, gerente da con-
sultoria Próxima. No Centro-
Oeste, estão os grandes produ-
tores e processadores de grãos e
multinacionais como a Cargill
e a Bunge. "As empresas estão
em busca de profissionais qua-
lificados, que saibam manobrar
as colheitadeiras mais moder-
nas ou entendam de vendas no
mercado externo", avisa Maria
do Amparo Aguiar, professora
de ciências econômicas da Uni-
versidade Federal de Goiás. •
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Norte

PROCURAM-SE
EXECUTIVOS
Com a indústria aquecida,a re-
gião é uma boa aposta para ge-
rentes e diretores. A concorrên-
cia é menor e a qualidade de vi-
da,bem melhor POR JOUBERT LIMA

Omercado de trabalho pa-
ra executivos no Norte
do país está em acelera-

do crescimento. As empresas se
concentram em Manaus (12º lu-
gar), no Amazonas, e na região
oeste do Pará, principalmente na
capital, Belém (8a lugar), que
aparece pela primeira vez no ran-
king das 10 melhores cidades pa-
ra trabalhar do país. As duas ca-
pitais têm características de ci-
dades grandes e ostentam uma
natureza exuberante. Fatores co-
mo os baixos índices de violên-
cia e de poluição, a proximida-
de da floresta e a possibilidade de
ascensão profissional mais rápi-
da também são fatores de atração.

Após trabalhar por dez anos
em cargos de chefia na área de
recursos humanos em São Pau-
lo, o executivo Daniel Machado,

de 39 anos, viu-se diante do de-
safio de trocar o Sudeste pelo
Norte. Foi em julho de 1998,
quando Daniel era chefe da divi-
são de administração de pessoal
na empresa Caiuá Serviços de
Eletricidade S/A, em Presidente
Prudente (SP). Naquele ano, o
Grupo Rede, do qual a Caiuá faz
parte, adquiriu o controle acio-
nário da Centrais Elétricas do Pa-
rá S/A (Celpa), e ele foi convida-
do a trabalhar como gerente de
RH em Belém. A proposta signi-
ficava deixar uma empresa de 500
funcionários para gerenciar ou-
tra com 2 500, sem contar o de-
safio de mudar com a família pa-
ra uma região desconhecida. Deu
certo. "Belém tem um povo mui-
to hospitaleiro. Já adquiri imó-
vel próprio e só sairei daqui por
iniciativa do Grupo Rede."

Em Belém, as melhores opor-
tunidades estão nas áreas de mi-
neração e na indústria madeirei-
ra. Especialistas apontam a Vale
do Rio Doce como o grupo em-
presarial que melhor exemplifi-
ca essa tendência, sendo respon-
sável por 33% das exportações
do Pará, de acordo com o Minis-
tério do Desenvolvimento, in-
dústria e Comércio Exterior. No
setor rnadeireiro, a adoção de
práticas de manejo florestal, que
respeitam a capacidade de recu-
peração da floresta, também de-
ve gerar vagas nos próximos anos.

Já Manaus se destaca como
campo de trabalho para execu-
tivos porque abriga um pólo in-
dustrial que está em franca ex-
pansão, com aproximadamente
450 empresas de todos os por-
tes, que disputam profissionais
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Região das Docas, em Belém: pela primeira vez, a capital do Pará está entre as dez melhores cidades do pais para trabalhar

qualificados. Na cidade, está o
maior pólo de eletroeletrônicos
da América Latina, com multi-
nacionais como Sony, Panasonic
e LG Philips, entre outras. "Há
um grande número de empre-
sas instalando suas plantas no
Pólo Industrial de Manaus e a
quantidade de profissionais com
alta qualificação, embora esteja
aumentando rapidamente na re-
gião, é insuficiente, o que reduz
significativamente a concorrên-
cia", diz o consultor Ocimar Mel-
loni, especialista em gestão de
pessoas e qualidade.

O próprio Ocimar trocou, há
oito anos, o trabalho no ABC
Paulista pelo calor amazônico.
Na opinião dele, as melhores
oportunidades estão nas fábri-
cas que trabalham com telefonia
móvel, além do parque de duas

rodas e de injeção plástica, e de
iniciativas na área de cosméticos
e biotecnologia. Nos próximos
anos, segundo o consultor, deve
haver uma forte demanda por
profissionais nos empreendi-
mentos ligados à eletrônica fina,
como fabricantes de celulares.
"Nos últimos meses chegaram
por aqui a Senge (francesa), a Fox
(chinesa) e vem por aí a Moto-
rola", avisa Ocimar.

As desvantagens da região? As
alternativas para se manter atua-
lizado ainda são muito limitadas.
Em Belém, especificamente, há
outro fator: a capital remunera
tão bem executivos experientes
quanto o mercado de São Paulo,
mas o custo de vida é, em média,
20% maior. Questões que podem
ser compensadas por um ritmo
de vida mais tranqüilo.




