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Luis Gomes é um experiente
arquiteto de software, espe-
cializado no módulo financeiro
do SAP. Tem apenas 32 anos.
Formado em engenharia, com
conhecimentos de matemática
financeira, ele começou nessa
área com 23 anos e hoje geren-
cia um grupo com outros 12
consultores. Para quem não
sabe, a arquitetura de software
é um dos segmentos da tecno-
logia mais valorizados, ao lado
dos especialistas em adminis-
tração de rede, banco de dados
e dos (desde que bons e expe-
rientes) gerentes de projetos.
Gomes, como todos os mem-
bros de sua equipe, é muito re-
quisitado, especialmente em
tempos de aquecimento eco-
nômico como agora. “Estima-
se que daqui a dois anos haverá
uma carência de 140 mil vagas
só no setor de TI”, afirma An-
dré Assef, diretor da Desix
Consultoria de recursos huma-
nos. Segundo ele, tanta de-
manda com tão pouca oferta
tem provocado verdadeiros
leilões de salários.

O próprio Gomes diz já ter
sido alvo deles. “Cheguei a
receber de três a quatro ofer-
tas no mesmo mês”, afirma.
“Nos últimos três anos o sa-
lário de um consultor subiu
cerca de 40%”, diz, lembran-
do que hoje, a disputa acirra-
da faz com que as empresas
tratem os profissionais como
‘commodity’. “Todo mês, al-
gum integrante da minha
equipe recebe de quatro a
cinco ofertas. Às vezes é difí-
cil segurar o profissional”, diz
Gomes, para quem esse leilão
de salários não é saudável.
“Os muito jovens, iludidos
por altos salários - um recém
formado nessa área chega a
ganhar R$ 4 mil por mês –
evitam criar vínculos empre-
gatícios e deixam de planejar
a carreira no longo prazo.” E
esse desequilíbrio entre ofer-
ta e demanda não é exclusivi-
dade da área de tecnologia.

Eleonor Machado, gerente de
gestão de pessoas da Ramos
Transporte, que é dona de uma
frota de 300 caminhões e carre-
tas, diz que o crescimento da
economia, especialmente da
construção civil, provoca uma
acirrada disputa por motoristas
profissionais. Antes, ela levava
15 dias para efetuar uma contra-
tação e hoje gasta até três meses.
“Há uma carência enorme de
motoristas experientes e a ten-
dência é piorar”, afirma. Para o
profissional, atuar na constru-
ção civil é mais seguro – eles
transportam apenas material de
uma obra para outra – além de
ter hora para entrar e sair, en-
quanto o motorista de carga faz
viagens longas, cansativas e
também mais perigosas, já que
alguns tipos de carreta, com a
carga, valem até R$ 1 milhão.

Mais demanda, menos oferta
Ainda há outros setores, como
o petrolífero, de bens de con-
sumos, mineração, montado-
ras e o mercado financeiro, que
têm sentido dificuldade em
encontrar profissionais aptos a
ocupar os mais diversos car-
gos. Além deles, os segmentos
da construção civil e de in-
fraestrutura, impulsionados
pelos eventos esportivos inter-
nacionais nos próximos anos e
pelos programas do governo
federal, continuam a deman-
dar mão de obra. Não menos
que esses, estão as áreas de
tecnologia e de agronegócios
que têm tido déficits imensos
de profissionais. “As empresas
criam programas de trainee, de
estágios, bônus, cursos. Fazem
milhares de coisas para atrair,
reter e capacitar e mesmo as-

sim não é suficiente”, diz Mar-
celo Ferrari, da Mercer, con-
sultoria em recursos humanos.

No agronegócio, a profissio-
nalização recente das indústrias
sucroalcooleiras, antes contro-
ladas por grupos familiares, co-
meça a forçar um movimento de
migração de profissionais de ou-
tras áreas. “Atualmente é muito
difícil encontrar um CEO para
uma empresa de açúcar e álcool
que conheça o setor e que ainda
fale inglês, necessário por causa
do investimento de grandes em-
presas estrangeiras”, diz Marce-
lo de Lucca, da Michael Page,
empresa de recrutamento.

A mesma percepção tem Jef-
frey Abrahams, sócio diretor da
Abrahams & Associates, empre-
sa especializada em encontrar
talentos para os setores de mídia
e entretenimento, agronegócio

e serviços financeiros. “Com o
fim da crise, os profissionais do
segmento sucroalcooleiro vol-
taram a ser muito disputados.
Isso já aconteceu em 2007 e em
2008, quando os salários subi-
ram absurdamente”, diz. Se-
gundo ele, também há acirrada
disputa por profissionais no se-
tor de biotecnologia.

O mercado tem respondido a
tais fatos com ofertas salariais
acima do que costumava pagar.
“Em uma proposta normal para
mudar de emprego, é comum a
remuneração aumentar, em
média, de 20% a 30%, mas na
situação atual de mercado
aquecido, ela pode variar de
30% a até 50%, em média”,
afirma Sócrates Melo, gerente
da Robert Half, consultoria de
recrutamento e seleção. ■ Cola-
borou João Paulo Freitas

Procura por
profissionais
incha salários
e competição
Do agronegócio à biotecnologia,
empresas concorrem para encontrar
trabalhadores capacitados

Marcela Beltrão

Luis Gomes, arquiteto de software
da Senity, conta que todo mês pelo menos

um integrante da sua equipe recebe de
quatro a cinco ofertas de outras empresas

“Em uma proposta
normal para
mudar de emprego,
é comum a
remuneração
aumentar, em média,
de 20% a 30%,
mas na situação
atual de mercado
aquecido, ela pode
variar de 30% a até
50%, em média

Sócrates Melo,
gerente da Robert Half

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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