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O Nordeste plantou operários no Sudeste e está colhendo executivos. Depois de décadas 
enviando profissionais para ajudar a construir a economia de estados como São Paulo e Rio de 
Janeiro, a região agora recebe executivos atraídos pelas oportunidades de trabalho que 
despontam em diversas áreas e pela qualidade de vida de capitais como Recife, em 
Pernambuco, o carro-chefe dessa nova onda migratória de alto-escalão.  
 
Com o crescimento econômico impulsionado pela instalação de grandes empreendimentos no 
Complexo Industrial e Portuário de Suape, onde emergem cadeias econômicas como a da 
indústria naval e a petroquímica - a partir da implantação do Estaleiro Atlântico Sul, da 
Refinaria Abreu e Lima e do pólo petroquímico -, o Estado é um dos mais emblemáticos do 
aquecimento do mercado de recursos humanos, seja para os profissionais ou para empresas, 
inclusive no interior. "Consultorias de todo o País nos contatam em busca de executivos para 
atuar em Pernambuco, mas faltam qualificações e terminamos perdendo mercado", admite a 
presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) no Estado, Cibelli Pinheiro 
que, no ano passado, abriu regionais no Cabo de Santo Agostinho, onde fica Suape, e em 
Caruaru e Petrolina, cidades pólo do interior, para aproximar as empresas dos seus 400 
associados.  
 
Já instaladas ou aterrissando no Recife, as empresas de RH incrementam não só a oferta dos 
processos de recrutamento e seleção como também os de desenvolvimento, formação e 
retenção dos quadros de seus clientes-alvo de headhunters da região, que começa a perder 
talentos para empresas de fora. "Dificilmente víamos empresas locais demandando executivos 
para áreas operacionais, mas está havendo uma dança das cadeiras que vem consolidando 
uma profissionalização antes requisitada só para a alta gerência, mas que hoje chegou à média 
gerência", relata Sandra Camelo, sócia-diretora da Alcance Soluções Empresariais, empresa 
criada há um ano com foco no mercado executivo.  
 
As competências exigidas variam em especificidades técnicas, como dominar até três idiomas - 
para quem trabalha com logística integrada (suply chain management) ou com comércio 
exterior -, mas convergem na busca de profissionais com uma visão global, que atenda do RH 
às gestões financeira e administrativa, perfil ainda mais procurado por empresas locais que 
transferem seus centros de decisão para o Sudeste. "Quem fica no Nordeste, na área 
operativa, absorve as outras", diz Sandra Camelo.  
 
Diante de novas realidades, abre-se o leque de procura e os profissionais do Sul e Sudeste são 
os principais alvos, passando ainda pelos de Salvador, sem contar os pernambucanos ou 
nordestinos que migraram por boas ofertas de emprego e encontram agora um bom momento 
para voltar. As áreas mais demandadas têm sido as ligadas à indústria, em funções de 
controladoria, de logística, administrativa e de engenharia e, segundo a gerente de Capital 
Humano da Deloitte, Laíssa Araújo, elas estão apenas em aquecimento. "A procura e 
contratação para os níveis gerenciais ainda vai crescer muito. As novas empresas estão num 
momento estrutural, começando a preparar turmas de nível técnico em setores que precisam 
formar sua mão-de-obra", afirma, lembrando o centro de treinamento montado pelo Estaleiro 
Atlântico Sul, em Suape, para formação de trabalhadores que moram no entorno.  
 
Para a sócia-diretora da Baker Tilly no Recife, Rejane Amorim, a demanda pelos profissionais 
de níveis tático e estratégico que remetem a cargos de diretoria e gerência ainda vai demorar 
a ser atendida pela própria região, devido à qualificação deficitária. Neste cenário, quem sabe 
faz a hora e não perde a oportunidade de encarar um novo desafio, mesmo que não tenha 



aumento de salário. "Aliada à melhoria da qualidade de vida, aqui o custo de vida é menor. Se 
o salário for o mesmo de São Paulo, por exemplo, o ganho está garantido", afirma, com a 
experiência de 16 anos no Recife no mercado de RH.O superintendente de captação financeira 
da Queiroz Galvão Empreendimentos, Fernando Moreno, já tinha passaporte carimbado em 
Pernambuco quando mudou-se do Ceará, em 1989, para Pernambuco para trabalhar em 
indústrias locais. Depois de dez anos no Banco BGN, também do grupo pernambucano Queiroz 
Galvão, passou por outras experiências e, desde o ano passado, está de volta ao grupo, mas 
agora deixou a mulher e os filhos. "Como minha esposa está muito bem na carreira, achamos 
que não era o momento de ela mudar para o Recife. Passo a semana aqui e viajo em quase 
todos os fins de semana para ficar com a família", explica, elogiando a compreensão da mulher 
e dos filhos de nove e 11 anos em aceitar a mudança. "Não poderia deixar passar a 
oportunidade nem esse momento de ebulição da economia pernambucana", afirma.  
 
Na contratação de Fernando, pesou a expertise no mercado financeiro de São Paulo, que vem 
sendo lapidada com a conclusão do seu segundo MBA, agora em Finanças, Comunicação e 
Relação com Investidores, pela Universidade de São Paulo (USP). "Esse é o único curso nessa 
área na América Latina. Com a tendência à abertura de capital pelas empresas, aumenta a 
necessidade de relacionamento com os investidores", analisa Moreno, revelando que a 
distância da família pode ser temporária, caso a empresa decida instalar sua base financeira 
em São Paulo, o centro financeiro do País, onde a Queiroz Galvão Empreendimentos já 
mantém escritório. "Estamos aguardando as decisões. Até o final do ano, nada de mudar 
crianças da escola", declara.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 mai. 2008, Vida Executiva, p. C9 
 
 


