
s melhores universidades
deixaram de ser a primei-
ra opção das construtoras
e incorporadoras para con-

tar com talentos que sustentem o seu
crescimento. A alternativa para muitas
delas tem sido convencer o pessoal que
está perto da aposentadoria a esticar
a permanência na empresa — ou mes-
mo recrutar quem já havia parado de
trabalhar. O destaque na procura por
pessoal fica para profissionais da área
de engenharia, segundo uma pesquisa

da consultoria Manager, de recursos
humanos, de São Paulo. Em outubro,
34% das companhias com vagas aber-
tas buscavam engenheiros.

Até 2010, o Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de São
Paulo estima que 500 ooo vagas sejam
criadas em todos os escalões do setor.

"Com a carteira cheia e um monte de
projetos precisando sair da prancheta,
as construtoras se deparam com um
gargalo na oferta de gente capacitada",
diz Fábio Pereira, diretor da empresa de

headhunting Michael Page, de São Paulo.
"Esse cenário foi agravado pela escassez
de investimentos no passado recente,
que desestimulou a formação de mão-
de-obra especializada", diz Márcia Fer-
nandes, diretora de relações humanas
da Promon, empresa de engenharia
com sede em São Paulo.

O engenheiro Gilberto Corrêa, de
58 anos, se aposentou em 2004 pela
Promon. Mas continua na empresa
liderando projetos de grandes usinas
térmicas. "Já antevia a expansão que
o setor vive e quis participar desse
momento", diz Gilberto. Sua função,
seguindo o modelo da Promon, tam-
bém é capacitar os profissionais mais
jovens para o trabalho.

Há três reflexos da carência de ta-
lentos nas construtoras: os salários
inflacionados, que chegam a sofrer
de 50% a 100% de aumento; o assédio
de empresas concorrentes em relação
aos profissionais que estão emprega-
dos; e as promoções aceleradas. "Há
até mesmo estagiários efetivados co-
mo engenheiros antes da formatura",
diz o headhunter Fábio, da Michael Pa-
ge, sobre os jovens que aproveitam a
onda para ganhar experiência com
quem entende do assunto. 
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