




O caso de Polacco deixou de ser algo
pontual no mercado de trabalho no Bra-
sil. Companhias dos mais variados seto-
res sofrem com a carência de mão-de-
obra especializada no País, o que gera
um cenário esquizofrênico. Enquanto o
desemprego atinge 9,5% da População
Economicamente Ativa - ou cerca de
dois milhões de pessoas - existem mais
de 100 mil vagas abertas no Brasil hoje
por falta de gente capacitada nos seto-
res industrial e de comércio. Por isso,
quem tem um talento nas mãos precisa
negociar, e muito, até o último minuto,
para a sua permanência na casa. Há um
leilão escancarado de profissionais
em vários setores, e a maioria veste
a camisa de quem paga mais. "Tem
gente na minha área saindo só e apenas
pelo dinheiro. E não é pouco. Chega-se
a pagar o triplo", diz Polacco.

É a revanche de uma minoria que es-
tudou, aprimorou sua formação e agora
dá as cartas. O fato de essa turma estar
com tudo dá a eles uma série de benefí-
cios. E faz as empresas se armar até os
dentes com novas (e antigas) táticas de
retenção. "Nós estamos sempre tentan-
do inventar coisas novas para segurá-
los, e agora mais do que nunca", diz Ma-
ria Lúcia Besson, diretora de Recursos
Humanos da Schneider Electric, fabri-
cante de produtos para distribuição elé-
trica e automação. Neste momento, a
companhia está treinando um profissio-
nal (contratado de um concorrente há
apenas seis meses) com o intuito de
transferi-lo para a filial na Espanha. E
há outro empregado que será "exporta-
do" após ter rejeitado uma proposta e
decidido ficar na empresa. "Tenho 22
vagas abertas no grupo, sendo 12 de en-
genheiros mais qualificados", afirma.

Nessa busca de formas para manter
o funcionário na casa, Jorge Steffens, o
presidente da Datasul, companhia que
desenvolve soluções em softwares, cha-

ma o profissional que está sendo corte-
jado na sua sala para uma conversa pes-
soal. Fica ali pelo tempo que for neces-
sário. Fala das qualidades do funcioná-
rio, da sua importância lá dentro e enfa-
tiza os riscos de sua saída. Enfim, puxa
a sardinha para o seu lado. Ele não tem
idéia de quantas vezes já fez isso. "Eu



digo que sair por 10% a mais não vale a
pena. Mas há casos em que a oferta é de
um aumento de 50%, 100%", diz. E isso
tem acontecido? "Tem, e vai piorar por-
que a economia só cresce e o mercado
não forma, na mesma velocidade, pes-
soas com elevado nível de capacitação
como se necessita." Na lista de "atrati-
vos" para reter seu pessoal, a Datasul
oferece ações do grupo para os geren-
tes e promete crescimento profissional.

Mas só isso não resolve. A Vale do
Rio Doce vive às voltas com a falta
de engenheiros ferroviários para
trabalhar em sua malha logística.
Por isso, decidiu criar um curso de
especialização nessa atividade. As
aulas começam em fevereiro de
2008. A empresa dará uma bolsa de
R$ 3 mil por mês a cada um dos 35 alu-
nos. É dinheiro apenas para o enge-
nheiro passar três meses estudando.
"Devemos contratar todos eles. Preci-
samos com urgência dessa mão-de-
obra", diz Zenaldo de Oliveira, diretor
de logística na região norte da Vale.

Em alguns setores, a crise é mais gra-
ve. Apenas na indústria química e pe-
troquímica, há 25 mil vagas que não se-
rão preenchidas neste ano por causa da
falta de pessoal qualificado, informa
pesquisa do Ipea. Recém-criado nas
universidades brasileiras, o curso de en-
genharia de petróleo foi o mais concorri-
do do processo seletivo de 2007 da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, ul-
trapassando até o curso de medicina.
Em São Paulo a UniRadial está inaugu-
rando para o Vestibular 2008 o curso de
engenharia de petróleo e gás. O proble-
ma todo é que, até esse pessoal formado
chegar no balcão de emprego, o gargalo
deve continuar. "Nós batemos no teto",
diz Marcelo Marzola, diretor-geral da
Predicta. Outro setor crítico é o de tec-
nologia. De olho nos profissionais do
concorrente, a CPM Braxis, a maior

empresa brasileira de TI, com seis mil
empregados, passou neste ano a dar um
bônus aos empregados que indicam
amigos para as vagas abertas. Batizado
de "Indique um amigo", o programa
surgiu no grupo com a fusão da CPM e
da Braxis, em março. Nele, a compa-
nhia oferece até R$ 1,5 mil ao funcioná-
rio que fizer uma indicação que se
transforme em contratação. Acabou
tornando-se uma ferramenta e tanto
para trazer gente de fora e deixar o fun-
cionário satisfeito. "Estamos contratan-
do, em média, 300 pessoas por mês. Mas
precisaríamos de 500 profissionais", diz
Veronika Falconer, gerente de RH da
empresa. Mesmo em funções sem ne-
cessidade de formação sofisticada, a si-
tuação é dramática. Neste mês, o grupo
Pão de Açúcar abriu 120 novas vagas,
sendo 15% para pessoal especializado
(padeiros, peixeiros, açougueiros). Mas
a rede precisou prolongar o período de
entrevistas porque não conseguiu com-
pletar o seu quadro. "Nunca foi muito
fácil encontrar essa mão-de-obra no
mercado. Mas, com o aquecimento da
economia, a situação piorou", conta
Maria Aparecida Fonseca, diretora de
RH do Pão de Açúcar. Para evitar a
debandada de seu pessoal, o Pão de
Açúcar oferece compensações. "Pode-
mos transferir a pessoa para uma loja
mais perto de casa ou promovê-la
dentro da área, caso esteja prepara-
da". Mas a hipótese de leilão está des-
cartada. "O que segura empregado
hoje é a perspectiva de crescimento
na empresa, de aprimoramento."
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