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O crescimento da economia cria uma situação dramática: as empresas precisam contratar, 
mas os desempregados não têm preparo para ocupar os postos. 

Os brasileiros acostumaram-se a ouvir que o desemprego crônico que atinge 10 milhões de 
trabalhadores no país seria solucionado de maneira quase mágica com a retomada do 
desenvolvimento. O próprio Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pedra fundamental 
do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repousa sobre essa crença. 
Apesar de lógico pois não há criação de emprego sem pujança econômica, o raciocínio 
representa uma meia verdade, como tem ficado claro nos últimos meses. Desde meados do 
ano passado, o país deixou para trás o ritmo moroso na economia que perdurou nas últimas 
décadas de cerca de 2,5% de crescimento anual e transitou para um patamar de expansão 
próximo a 4%. Para a surpresa de muitos, o desemprego nesse período aumentou, não o 
contrário. Não é que novas vagas não tenham sido criadas. O problema, alertam os 
economistas, é a falta de gente com capacitação para preenchê-las. O recente surto de 
expansão de alguns setores da economia ilustra esse descompasso. Quase 1 milhão de vagas 
estão sendo abertas nas usinas de açúcar e de álcool, na indústria do petróleo, na construção 
civil e no mercado financeiro só para citar alguns setores mais dinâmicos. Mas empresas 
dessas áreas têm tido dificuldade crescente para ocupá-las. "O Brasil vive uma situação 
surrealista: o país atrai dinheiro à vontade para investir nos mais diversos setores, mas falta 
mão-de-obra para trabalhar nos novos projetos", diz o francês Patrick Funaro, gestor de 
recursos de um fundo de 1 bilhão de dólares voltado para a bioenergia. 

Parte do problema decorre de uma mudança qualitativa na economia brasileira. O fato é que o 
nível de exigência das empresas cresceu. Muitas delas estão se modernizando para competir 
em escala global e a busca por profissionais mais sofisticados tornou-se parte essencial do 
processo. No interior do país, o retrato dessa realidade em mutação pode ser visto na indústria 
canavieira. Estima-se que o setor irá contratar nos próximos cinco anos cerca de 300 000 
trabalhadores. Diferentemente do que ocorria no passado, a maioria não vai empunhar facões 
para cortar a cana. Com a crescente mecanização da cultura e a informatização dos processos 
industriais, as usinas exigem pessoal cada vez mais especializado. Quem está abrindo 
unidades nas novas fronteiras agrícolas enfrenta um desafio treinar milhares de profissionais a 
toque de caixa. É o caso da Adecoagro, empresa de agronegócio que tem entre seus sócios o 
investidor húngaro George Soros. Na primeira semana de junho, Soros esteve no Brasil e 
anunciou que a Adecoagro investirá quase 1 bilhão de dólares na construção de três novas 
usinas em Mato Grosso do Sul. Para evitar danos ao meio ambiente, o projeto prevê a 
mecanização de toda a produção. Ainda assim, será preciso contratar mais de 5 000 
funcionários. Como a mão-de-obra é escassa no Centro-Oeste, a empresa tem pela frente o 
desafio de buscar trabalhadores em outras regiões, treiná-los e fixá-los no cerrado tudo isso 
em apenas três anos. "Há milhares de brasileiros que precisam de um emprego", disse Soros a 
Exame. "Nosso investimento terá de incluir o treinamento dessas pessoas." 

Promoções aceleradas 

Aparecido Grigolatto, de 29 anos, ex-
cortador de cana, agora operador de 
máquina agrícola 

Marcos Antonio Risseti, de 41 anos, 
químico recémpromovido a gerente da 
área industrial da usina São Mano 

Para não perder mão-de-obra experiente, 
as usinas de açúcar e álcool estão 
acelerando a promoção de funcionários. 
Além disso, a indústria canavieira deve 
contratar 300 000 profissionais até 2012 



para atender a seu processo de expansão 

No interior de São Paulo, usinas em expansão lutam para preservar a mão-de-obra que já 
têm, hoje na mira das demais empresas do setor. Por ora, a alternativa tem sido promover os 
funcionários com experiência e colocar estudantes e recém-formados em postos de menor 
responsabilidade. "Se não fosse assim, teríamos de reduzir o ritmo de crescimento", diz Carlos 
Dinucci, diretor da usina São Manoel, localizada na cidade de São Manuel, no interior paulista. 
"Nunca nossos trabalhadores foram tão assediados." A dança das cadeiras favorece 
profissionais de todos os níveis. Há seis meses, André Aparecido Grigolatto, cortador de cana 
acostumado a migrar constantemente em busca de melhores salários, foi treinado para ocupar 
o posto de operador de máquina na São Manoel. "Ganhei uma oportunidade de mudar de 
vida", afirma Grigolatto. Na mesma época, Marcos Antonio Risseti, químico com pós-graduação 
na área financeira, com 27 anos de casa, foi promovido a gerente da área industrial. "Nos 
últimos 12 meses, recebi três propostas de troca de emprego", diz Risseti. Ele preferiu ficar na 
São Manoel com 50% mais de salário. Para dobrar a produção, a usina já contratou 1 000 
funcionários nos últimos dois anos, mas tem encontrado dificuldade crescente para selecionar 
outros 500. "Hoje, em quase todos os níveis, está complicado encontrar bons profissionais 
preparados para trabalhar", afirma Dinucci. 

Talento disputado 

Andrea Ruschmann, de 38 anos, 
diretora financeira e de relações com 
investidores da construtora Tecnisa 

A carência de profissionais especializados 
em relações com investidores levou a 
Tecnisa a tirar Andrea da área de finanças 
da distribuidora de energia Eletropaulo 

Também nas grandes metrópoles, a quilômetros de distância do fenômeno do etanol, 
observam-se mudanças na natureza do trabalho, mesmo nas atividades mais antigas. Há no 
momento uma grande demanda por profissionais capacitados a montar a área de relações com 
investidores (RI) das empresas que abrem o capital na bolsa. A função não é nova. O RI 
existia há décadas como uma figura de segundo escalão para fazer a ponte entre a companhia 
e a Comissão de Valores Mobiliários, o xerife do mercado. No entanto, o posto ganhou 
notoriedade com a criação do Novo Mercado, categoria da Bolsa de Valores de São Paulo que 
valoriza a transparência com os acionistas minoritários. O RI agora é o principal porta-voz da 
empresa e sua habilidade para apresentar os resultados do negócio pode determinar o sucesso 
ou o fracasso na cotação das ações na bolsa. Como há poucos profissionais prontos para 
assumir a função, as empresas passaram a disputá-los e com isso seus salários já chegam a 
30 000 reais por mês, sem contar bônus e outras variáveis. A construtora paulista Tecnisa, por 
exemplo, surpreendeu o mercado ao escalar como diretora financeira e de relações com 
investidores a administradora Andrea Ruschmann. A empresa tirou a executiva da área 
financeira da distribuidora de energia Eletropaulo, controlada pelo grupo americano AES. 
Andrea, com seis anos de experiência na AES e passagem anterior pelo banco ING Baring, é 
uma profissional qualificada na área. "Como mais de 30 empresas preparam a abertura do 
capital, a briga por esse tipo de profissional só tende a crescer", diz a consultora Patrícia Gibin, 
da Fesa, multinacional de recrutamento de executivos. 

É compreensível e até desejável que setores em rápido crescimento tenham problemas 
momentâneos de mão-de-obra. Num país normal, a conseqüente alta nos salários serviria para 
atrair mais estudantes e levar a um novo equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. No 
caso brasileiro, porém, o temor é que a pouca qualificação dos novos trabalhadores vire um 
obstáculo bem mais duradouro ao cresci mento. Na construção civil, por exemplo, setor que 
inicia um novo boom, faltam engenheiros. O problema não está na quantidade de pessoas 
formadas, mas na qualidade do trabalho que elas oferecem.  



"Os estudantes até sabem cálculo ou a teoria para projetar um prédio", diz Maurício Bianchi, 
do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). "Mas 
são incapazes de gerenciar uma obra, atributo indispensável da profissão." Sem eles, novas 
obras correm o risco de ser proteladas, emperrando a abertura dos quase 500 000 postos 
previstos no setor até o final da década. Há três anos, quando a carência de profissionais 
começou a comprometer o trabalho nos canteiros de obras, o Sinduscon-SP decidiu 
compartilhar a preocupação com instituições de ensino superior da capital paulista. Mas, 
segundo Bianchi, nada mudou. A escassez de engenheiros tem prorrogado a carreira de 
profissionais que já poderiam ter deixado o batente. É o caso de Francisco de Assis Cesari, de 
65 anos, 35 deles a serviço da construtora Camargo Corrêa. Cesari é um especialista em 
vistoriar grandes obras. Cada vez que pensa em se aposentar, recebe um projeto para cuidar. 
Se o PAC vingar, Cesari será peça vital para viabilizar projetos de infra-estrutura e terá de 
esperar mais alguns anos pelo merecido descanso. "Desde os 60 pretendo me aposentar, mas 
ainda não deu", diz ele. 

Aposentadoria adiada 

Francisco de Assis Cesari, de 65 anos, 
engenheiro civil da construtora Camargo 
Corrêa, especializado na vistoria de 
grandes obras 

A falta de engenheiros qualificados motiva 
a empresa a preservar Cesari na equipe, 
apesar de ele estar em idade de se 
aposentar há cinco anos 

Se os problemas existem para quem tem diploma universitário, bem mais grave é a situação 
nos escalões inferiores da pirâmide do trabalho. O brasileiro estuda em média cinco anos, ante 
11 na Coréia, nove na Argentina e dez na maioria dos países desenvolvidos. A carência é tal 
que um simples curso técnico complementar poderia resolver o problema em muitas áreas. Por 
exemplo, há hoje uma enorme carência de eletricistas para a área industrial com capacitação 
para atender a normas internacionais de segurança. O mais incrível é que o curso técnico que 
supre essa demanda dura apenas uma semana. Há casos mais dramáticos de pessoas que 
nem sequer estão habilitadas para ser treinadas. Em Santo André, na região metropolitana de 
São Paulo, onde se encontra boa parte dos mais bem preparados operários do país, há 49 000 
desempregados, o equivalente a 14% da população ativa. No ano passado, empresas de 
diferentes setores ofereceram, por meio de órgão municipal voltado para o trabalho, mais de 
25 000 vagas mas apenas 9 200 foram preenchidas. "A maioria não tem condições de 
trabalhar", diz Tiago Nogueira, coordenador do órgão. 

 

Ofertas em alta 

Estimativas de postos de trabalho que 
serão abertos nos próximos anos por 
alguns setores que já estão em franco 
crescimento 

500 000 
na construção civil nos próximos quatro 
anos 

300 000 
nas usinas de açúcar e de álcool até 2012 



112 000 
na indústria de petróleo em apenas dois 
anos 

Fontes: União da Agroindústria Canavieira 
de São Paulo, Programa de Mobilização 
Nacional da Indústria de Petróleo e 
Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo 

A falta de trabalhadores capacitados não é exclusividade do Brasil. Com o mundo crescendo 
5% em média desde 2004, em diversas regiões observam-se uma elevação dos salários e uma 
crescente dificuldade em preencher vagas. Uma pesquisa recente da empresa de recrutamento 
Manpower, feita com 37 000 empregadores em 27 países, identificou que 41% deles estão 
tendo problemas para encontrar os profissionais de que precisam. Faltam operários de fábrica 
e contadores no México, secretárias no Japão, professores nos Estados Unidos, eletricistas e 
soldadores no Canadá, laboratoristas na China e engenheiros de computação na Índia. Em 
países do Leste Europeu, como República Tcheca, Romênia e Bulgária, os salários de 
profissionais de tecnologia da informação estão crescendo mais de dois dígitos por ano com a 
procura de multinacionais recém-chegadas à região, como HP, Dell e SAP. À diferença do 
Brasil, porém, em vários desses países observa-se uma obsessiva busca por elevação da 
escolaridade e do preparo profissional. "Se o Brasil não se mexer, vamos ter problemas cada 
vez mais sérios de emprego", diz o economista Gustavo Ioschpe, especialista em educação. 
"Já estamos atrasados e ninguém vai ficar nos esperando." 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 38-41, 20 de jun. 2007. 

 


