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A retração do mercado de trabalho não afeta todos os setores na Espanha, nem todos os perfis 
por igual. Enquanto as empresas de construção e as imobiliárias encolhem mais a cada mês, 
algumas profissões não só escapam dos altos e baixos como, em alguns casos, inclusive se 
beneficiam da desaceleração econômica. Atualmente, tecnólogos, engenheiros especializados 
em energias renováveis e médicos evitam sem esforço a desaceleração trabalhista. 
  
O Colégio Oficial de Engenheiros Técnicos de Telecomunicações informou que, nos próximos 
cinco anos, o mercado de trabalho necessitará de 30 mil profissionais com essa especialização, 
um déficit que as organizações já começam a mostrar. Segundo um estudo da Adecco, a falta 
de trabalhadores formados faz com que 58% desses estudantes entrem no mercado de 
trabalho antes de terminar os estudos universitários.  
 
Para solucionar esse problema, as empresas espanholas estudam outros mercados, 
especialmente da Argentina, Chile, Brasil e Venezuela, países onde se pode encontrar 
profissionais formados e bem preparados nas tecnologias globais (SAP, por exemplo), e que 
estão dispostos a trabalhar na Espanha.  
 
Oscar Callado, sócio da Everis e diretor de recursos humanos da empresa, afirma: "A 
consultoria tecnológica é o setor que possivelmente está contratando o maior número de 
estudantes formados no nosso país." De concreto, segundo uma pesquisa realizada pela 
Expansión & Empleo, os profissionais da área de informática mais procurados são consultor de 
SAP, consultor de Business Intelligence, arquiteto de sistemas, analista programador e 
programador com experiência em Java e Net.  
 
A procura por engenheiros não termina aí. Eles também são os principais beneficiados pelo 
boom das energias renováveis na Espanha. No ano passado, o setor gerou 188 mil postos de 
trabalho, a metade dos quais foram ocupados por esses profissionais. Uma tendência que 
prosseguirá nos próximos anos, inclusive dentro da área de administração pública. Um 
indicador disso é o Programa de Energias Renováveis aprovado pelo governo, que calcula a 
criação de 95 mil empregos líquidos antes de 2010.  
 
"O problema é que ainda não há profissionais suficientes no mercado que estejam preparados 
para trabalhar nesse setor", diz Marco Laveda, diretor-executivo da agência de seleção 
profissional Page Personnel. As novas fábricas que foram inauguradas precisam de 
engenheiros industriais, químicos, mecânicos e, além disso, licenciados em Administração e 
Direção de Empresas e em Geologia.  
 
Setor sanitário  
 
Os médicos e as enfermeiras também desfrutam de bom momento. O setor sanitário, que há 
anos exporta profissionais para países como a Itália, Reino Unido e Portugal, tem hoje número 
insuficiente de especialistas, que afeta todo o território nacional.  
 
Atualmente, a Comunidade Valenciana precisa de 9 mil profissionais sanitários. Um exemplo é 
a fundação do Hospital L’Horta Manises (Valência), a ser inaugurado no primeiro trimestre de 
2009. O hospital prevê a contratação de 700 profissionais para cobrir posições como gerentes 
de centro, chefes de área, de serviço, médicos e pessoal de gestão e administração.  
 
Luis Turreira, diretor-executivo da organização da Sanitas Seguros, informa que se procura 
"profissionais com forte orientação para o cliente, com grande capacidade de trabalho em 
equipe, empatia e habilidades de comunicação". No entanto, como explica José Ignacio Nieto, 
conselheiro de Saúde do Governo de la Rioja, a captação desses tipos de perfis é cada vez 
mais complicada. "Hoje em dia, a competência para recrutar médicos especialistas é muito 
agressiva entre as comunidades autônomas, devido à escassez de médicos de família, 
anestesistas, dermatólogos, pediatras e ginecologistas." Além disso, como ressalta Juan Carlos 
Cubeiro, diretor da Eurotalent, a entrada em vigor da Lei de Dependência aumenta a procura 



por enfermeiras e médicos na Espanha que, segundo considera, são chamados para absorver o 
desemprego no setor de construção e de empresas auxiliares.  
 
Outra área que favorece os perfis técnicos é a de vendas. O engenheiro comercial é procurado 
em qualquer setor e resiste à desaceleração econômica. "Trata-se de um perfil misto, cuja 
retribuição dependerá da empresa na qual trabalhe e de sua experiência. Além disso, é 
bastante valorizada a flexibilidade para cobrir projetos internacionais", expõe Paula Allende, 
diretora da Randstad Search & Selection España.  
 
Por sua parte, Encarna Maroño, diretora de seleção e desenvolvimento da Adecco, lembra que 
"as habilidades mais valorizadas nos perfis comerciais são a vocação de serviço, a capacidade 
de aprendizagem, o trabalho em equipe e, cada vez mais, um segundo idioma, além do 
inglês".  
 
A área financeira também necessita de diretores de nível intermediário. "Sobretudo, necessita 
de tesoureiros que se envolvam na área de negócios", explica Allende. O relatório Os 
Profissionais mais Requisitados de 2008 da Adecco ressalta que esse profissional é um dos 
mais procurados pelas empresas e consultoras de seleção. Os formados em Economia e 
Administração e Direção de Empresas são os mais cotados para ocupar esse posto.  
 
Na Formação Profissional "a oferta de trabalho sempre foi superior ao número de profissionais. 
A falta desses perfis é um tema endêmico na Espanha", assegura Alfonso Jiménez, sócio-
diretor da consultora de recursos humanos Peoplematters.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


