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São Paulo paga os melhores salários, 
mas as outras metrópoles já oferecem remuneração à altura 

da capital paulista. É o que diz a especialista em remuneração Ana 
Paula Henriques, da consultoria Mercer, em entrevista ã VOCÊ S/A. 

Quais regiões oferecem os 
melhores salários? 
As regiões Sudeste e Sul, pois 
são mercados mais competitivos. 
Se olharmos para as cidades, os 
melhores salários estão em São 
Paulo, fio interior paulista — em 
cidades como Campinas e Jundiaí 
— e no Rio de Janeiro. 
Quais as diferenças por região? 
Na pesquisa anual que fazemos, 
levamos em consideração o 
estado de São Paulo — capital e 
interior —, como o maior salário, 
que representa 100%. As demais 
cidades pagam daí para menos. 
Por exemplo, Rio de Janeiro paga 
93% da média salarial de São 
Paulo. Minas Gerais paga 88% do 
salário paulista; Paraná, 89%; 
Santa Catarina, 83%; Rio Grande 
do Sul, 93%; Norte, 89%; Nordeste, 
82%; e Centro-Oeste, 81%. Essa 
regra não vale para os executivos, 
porque as empresas m a n t ê m uma 
tabela salarial única em suas 
filiais, já que eles t êm de ter 
mobilidade. 

Qual a região que paga menos e 
a que se deve isso? 
O Centro-Oeste, porque é uma 
região que tem custo de vida 
mais baixo. As empresas levam 
em consideração esse quesito na 
hora de compor a remuneração. 
Os melhores salários estão, 
necessariamente, nas capitais? 
Sim, porque é onde estão as 

melhores companhias e o 
mercado é mais competitivo. 
Em que setores se paga melhor? 
Podemos dizer que os setores de 
óleo e gás, mineração, automoti
vo, farmacêutico e, mais recente
mente, o de construção civi l . 
Quais capitais do Nordeste 
pagam melhores salários? 
Recife e Salvador. Elas aparecem 
juntas porque é onde estão as 
maiores empresas dessa região. 
Você acha que está havendo 
uma desconcentração dos 
salários mais bem pagos? 
0 Sudeste continua sendo o 
melhor pagador, mas outras 
regiões t êm crescido nos ú l t imos 
anos. Observamos em nossos 
estudos que as diferenças em 
relação a São Paulo t êm diminuí 
do. No Nordeste, por exemplo, 
a diferença era de 30% em 
relação ao salário de São Paulo. 
Hoje, é de somente 18%. 
Isso porque há mais empresas 
em outros centros, como 
o polo pet roquímico de 
Camaçari, próximo de Salvador. 
Ainda não é muito forte, mas 
existe, sim, essa tendência 
de desconcentração. 
Como o profissional pode avaliar 
se está sendo bem remunerado? 
O ideal é olhar no mercado se a 
remuneração está compatível 
com o pacote salário mais 
benefício para cargos similares. 

SUL EXPORTADOR 
Dentre as 26 cidades da região Sul 
que estão entre as 100 melhores do 
ranking, as mais bem classificadas 
são Porto Alegre (5a), Curitiba (9ª), 
Florianópolis (15a), Itajaí (22a) e Lon
drina (30a). Tanto Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, quanto Curitiba, 
no Paraná, assistiram à retomada 
do nível de produção das empresas 
que fazem parte da região metropo
litana dessas capitais. Em ambas as 
cidades, os engenheiros de todas as 
áreas, os químicos, técnicos e pro
fissionais de tecnologia t êm maior 
empregabilidade. Em Santa Catari
na, Itajaí vem brilhando nos úl t i 
mos anos. Lá, o porto de Navegan
tes é responsável pela maior parte 
das exportações da Região Sul. É o 
segundo colocado no ranking na-
cional de movimentação de contêi-
neres. Há empregos para engenhei
ros, administradores de empresas, 
técnicos industriais e profissionais 
de comércio internacional. 

NORDESTE EM EBULIÇÃO 
Nessa região, o destaque é Reci
fe, que aparece na 11A posição do 
ranking geral. O boom do consu
mo, principalmente nas classes C 
e D, tem injetado dinheiro na eco
nomia local, o que impuls iona a 
expansão dos negócios da região 
bem como a abertura de novos em
preendimentos. Um exemplo é o 
Banco Gerador, fundado há pouco 
mais de um ano por três empresá
rios pernambucanos. 0 banco tem 
como foco de atuação o cliente de 
baixa renda e as empresas que fa
turam até 10 mi lhões de reais por 
ano. Para tocar a operação, os con
troladores recrutaram o jovem Pau
lo Dalla Nora, pernambucano de 35 
anos, que até maio de 2009 traba
lhava no Lloyds Bank, em Londres. 

"Não pensei duas vezes para aceitar 
a proposta. 0 Nordeste está em ple-



na ebulição", diz ele, que teve de re
crutar 30% da equipe de 55 funcioná
rios em São Paulo. Salvador (16a no 
ranking geral), Fortaleza (20a) e São 
Luís (48a) passam por um forte pro
cesso de expansão imobiliária, com 
espigões sendo erguidos por todos 
os lados. Os engenheiros es tão al
tamente valorizados por lá. 

OS POLOS DO NORTE 
Na imensidão da Região Norte, ape
nas as capitais Manaus (23ª), Belém 
(35ª). Palmas (76a) e Porto Velho 
(86ª) despontam como vitrines re
gionais. Em Manaus, diversas com
panhias do distrito industrial, área 
onde es tão localizadas as multina
cionais e grandes empresas regio
nais, voltaram a contratar depois 
de uma freada nas admissões em 
2009. Os setores de tecnologia, bens 

de consumo e eletroeletrônicos são 
os que mais demandam profissio
nais. Belém, capital do Pará, quer 
explorar seu lado tur í s t ico e está 
promovendo obras de infraestru-
tura e atraindo investimentos ho
teleiros. Há cerca de 22 novos em
preendimentos na cidade. Porto 
Velho, capital de Rondônia, é um 
canteiro de obras. Em 2009, oito 
em cada dez novos empregos foram 
criados na const rução c iv i l . "A ci
dade tem grande demanda na área 
de habitação", diz Maria Emília da 
Silva, chefe de gabinete da Secreta
ria de Estado do Desenvolvimento. 

OESTE HIGH-TECH 
Os setores que mais impulsionam a 
economia do Centro-Oeste são cons
trução civi l , tecnologia e indústr ia 
farmacêutica. Em março deste ano, 

a região metropolitana de Brasília 
registrou o maior rendimento mé
dio real dos assalariados entre as 
seis regiões metropolitanas pesqui
sas (Belo Horizonte, Brasília, Porto 
Alegre, Recife, Salvador e São Pau
lo), de 2 076 reais. Em Goiânia (18ª) 
a expansão dos condomín ios ho
rizontais e o aumento das linhas 
de crédito e financiamentos para a 
casa própria t êm aquecido o setor 
da construção, criando vagas para 
engenheiros e arquitetos. "Na área 
de serviços, as contratações vêm de 
empresas de contabilidade, trans
porte e limpeza", diz Claudio de Oli
veira, economista e pesquisador do 
trabalho, de Goiânia. 

A seguir, você confere um raio X de 
cada região e fica sabendo quais são os 
setores mais quentes e os profissionais 
mais procurados neste momento. 



Sudeste se confirma, 
mais uma vez, como 
a locomotiva do Bra
sil. Quatro em cada 
dez empregos gera
dos no país com car

teira assinada são criados por em
presas que t êm como sede essa re
gião. São Paulo, com sua economia 
diversificada, Rio de Janeiro, que 
resgatou seu prestígio com os recur
sos que estão migrando para lá dos 
projetos do pré-sal, Belo Horizonte, 
que se consolida como uma cidade 
de serviços especializados, e Vitória, 
que tem em seu porto e na indústria 
da mineração os alicerces de sua ri
queza, são os principais destaques 
do Sudeste. Essas metrópoles foram 
as que mais geraram empregos no 
primeiro semestre do ano. Os setores 
mais aquecidos são óleo e gás, cons
trução civil , automotivo e serviços. 
Os portos operam a todo vapor, com 
a escalada das importações e mais 
exportações para os países da Amé
rica Latina e da Ásia. Por isso, o seg
mento de logística tem demandado 
cada vez mais pessoas. Uma das ci
dades que mais têm se beneficiado 
desse fluxo é Santos, em São Paulo. 
Há, porém, mais um fato novo. As 
cidades do interior voltaram a bri
lhar. Elas t êm se mostrado excelen
tes locais para fazer carreira. 

Um exemplo é Rio Claro, no interior 
paulista, cidade que hospeda grandes 
fábricas de multinacionais, como 3M 
e Whirlpool (dona das marcas Bras-
temp e Cônsul), e a nacional Tigre. 
No úl t imo ano, com a retomada do 
consumo, após uma breve freada por 
causa da crise financeira internacio
nal, a indústria local voltou a produ
zir a plena velocidade. Na Whirlpool, 
que fabrica geladeiras, lavadoras e fo
gões, 700 colaboradores foram con
tratados nos quatro primeiros me
ses deste ano. A maior parte deles 
para atuar nas linhas de montagem, 
mas houve contratações de profissio
nais para administrar os segmentos 
de negócio. Nas outras companhias 
não é diferente. Há vagas para enge
nheiros, administradores de empre
sa, técnicos e profissionais do nível 
operacional. Para atrair mão de obra 
de cidades vizinhas maiores, como 
Campinas, Rio Claro oferece boas es
colas, custo de vida baixo — se com
parado às metrópoles do Sudeste — 

e qualidade de vida. (Veja no quadro 
abaixo outros exemplos de cidades do in
terior que estão crescendo e precisam de 
profissionais qualificados.) 

É t a m b é m no Sudeste que estão 
baseadas as maiores e mais renoma-
das instituições de ensino superior, 
o que atrai muita gente de outras lo
calidades. "0 desenvolvimento de 
uma região é um ciclo que se inicia 
na cadeia produtiva. 0 elo que refor
ça esse ciclo é a educação. A forma
ção das pessoas deve retroalimentar 
a produção", diz Thomaz Assumpção, 
diretor da Urban Systems, empresa 
especializada em análise de tendên
cias de mercados e cidades. São Pau
lo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
têm ót imas universidades e são as 
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cidades que hoje capacitam grande 
parte do mercado executivo nacio
nal. Escolas como Fundação Getu
lio Vargas, Insper, Ibmec e Fundação 
Dom Cabral são centros de excelên
cia em educação executiva no Brasil. 

MAIS EMPREGOS 
Vitória, no Espírito Santo, vem atrain
do muitos investimentos. A minera-
dora Vale está ampliando sua produ
ção na cidade com a construção da oi
tava usina, que começou a ser implan
tada há dois anos, com previsão de es
tar concluída até 2012. A pelotizadora 
deve gerar 3 000 empregos durante a 
implantação e 350 permanentes. As 
vagas são para engenheiros e técni
cos. Há t ambém o projeto de instala-

ção da Termelétrica de Vitória até 2013, 
que deve gerar 2 500 oportunidades 
durante sua implantação e 70 postos 
de trabalho fixos. A capital capixaba 
também deve se beneficiar do pré-sal. 
De acordo com dados da Petrobras, 
serão investidos nos próximos três 
anos 10,3 bilhões de dólares na cidade. 

No Sudeste, há empregos em ba
sicamente todos os setores (nesta 
reportagem citamos alguns deles). 
0 fator determinante para conse
guir uma vaga é a qualificação. As 
grandes companhias da região es
tão mais seletivas, pois operam num 
ambiente globalizado. Por isso, mes
mo oferecendo muitas vagas, a com
petição é ferrenha. Portanto, estar 
bem preparado é fundamental. 
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construção civil vem 
ganhando destaque 
nas duas principais 
economias da Re
gião Norte e os in 
vestimentos anun

ciados até agora colocam o setor co
mo um dos mais importantes para 
os próximos anos. Em Manaus, capi
tal do Amazonas, as obras incluem a 
construção do novo estádio que re
ceberá os jogos da Copa do Mundo 
de 2014 — a Arena da Amazônia —, 
a ampliação da rede hoteleira com a 
chegada de novas bandeiras e os in
vestimentos em mobilidade urbana, 
como a construção do monotrilho. 
Em Belém e no restante do Pará, os 
investimentos passam pela constru
ção de fábricas e pela modernização 
dos processos produtivos nas áreas 
de mineração e indústria agropecu
ária. Além da construção civil , a in
dústria t ambém continua atraindo 
investimentos no Polo Industrial de 
Manaus e os números explicam por 
que o setor faz da capital amazonen
se o principal centro econômico do 
Norte. Somente nos quatro primei
ros meses do ano, as empresas de lá 
faturaram 10,3 b i lhões de dólares. 
Dentre os segmentos mais dinâmi
cos estão o de eletroeletrônicos e o de 
duas rodas, por exemplo, as gigantes 
Honda, Yamaha, BMW e Kawasaki. 

0 crescimento acelerado tem evi
denciado um problema: a falta de 
profissionais qualificados tanto no 
nível operacional quanto no nível 
gerencial. Para quem se muda para 
lá, esse fato é uma tremenda opor
tunidade. Veja o caso do engenhei
ro pernambucano Oscar Machado 
Bandeira Filho, de 32 anos. Ele co
meçou a carreira na construtora Ca
margo Corrêa como trainee de uma 
obra no Pará. Foi progredindo à me
dida que participava de diferentes 
projetos. Mas em Manaus teve sua 
grande chance. Oscar chegou à ca
pital manauara há dois anos e hoje 
é gerente de qualidade de uma das 
principais obras no Amazonas: a 
ponte sobre o Rio Negro, que liga a 
capital do estado aos municípios do 
interior. "Em cinco anos, saí de es
tagiário para me tornar gerente de 
uma grande obra", diz. 

Nos dois maiores centros do Nor
te, a carência de pessoal qualificado 
fica em evidência principalmente 

©1 

quando são anunciados investimen
tos nos diferentes setores, deixan
do os recrutadores sem saber como 
preencher tantas vagas. No fim de 
junho, duas grandes construtoras, a 
Agre e a Aliança, lançaram três em
preendimentos em Manaus, com a 
promessa de criar mais de 5 000 pos
tos de trabalho, mas ressaltaram 
a falta de engenheiros com perfil 
gerencial tanto na capital amazo
nense quanto na capital paraense. 
Na avaliação de Mart inho Azeve
do, economista e ex-presidente do 
Conselho Regional de Economia 
do Amazonas, a região até dispõe 
de gente qualificada para determi-
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nadas áreas, mas explica que, onde 
há um processo de desenvolvimen
to acelerado, é difícil capacitar pes
soas na mesma velocidade com que 
as empresas os exigem. O mercado 
de trabalho de Manaus, por exem
plo, demanda executivos das mais 
variadas especialidades, como nas 
áreas do Direito, da medicina, das 
engenharias, de consultoria ambien
tal, entre outras. "Hoje há muitas 
demandas, muitas oportunidades 
de negócios na cidade e precisamos 
muito de pessoas que façam o cha
mado meio-campo", avalia Elaine 
Jinkings, analista de RH e presiden
te da Associação Brasileira de Recur

sos Humanos no Amazonas. 
Esse meio-campo, explica a espe

cialista, é o profissional com o perfil 
gerencial, com a missão de introduzir 
inovação nos processos, preparando 
e motivando os trabalhadores do ní
vel operacional. Para "importar" os 
profissionais com esse perfil, dentre 
os atrativos oferecidos estão salários 
até 30% maiores do que os pagos no 
Sudeste, e o custeio de despesas 
importantes, como moradia. Os
car ressalta que as oportunidades 
não se restringem aos engenhei-
ros. elas são "para todas as profis-
sões, pois há uma carência enor
me de gente capacitada." 
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esde que se mudou 
para Recife, a capital 
de Pernambuco, A n 
gelo Bellelis, presiden
te do Estaleiro Atlânti
co Sul, tem sido cons

tantemente sondado por empresas 
do Brasil e do exterior sobre a via
bilidade de novos empreendimen-

tos no complexo portuár io de Sua-
pe, a 57 quilômetros de Recife. " M i 
nha resposta é sempre positiva, pois 
já percebo um aumento considerá
vel de fluxo de negócios nessa re
gião", diz. As obras em andamento 
em Suape, pólo por tuár io que reú
ne cerca de cem empresas, t êm um 
efeito em cascata, criando empre
gos indiretos em pelo menos dez 
outras cadeias produtivas em Recife. 
Por causa disso, os setores que mais 
crescem em oportunidades na capi
tal pernambucana são os de metal-
mecânico, TI, comércio, serviços e 
construção civil . "Recife é a cidade 
que mais tem se desenvolvido na 
região", diz Gilberto Bagaiolo, sócio 
da PricewaterhouseCoopers. Prova 
disso é que não param de chegar in
vestimentos à cidade e aos municí
pios vizinhos (veja quadro abaixo). 0 
grupo local JCPM está investindo 
500 mi lhões de reais na construção 
do maior shopping center da Amé
rica Latina. Há ainda planos para a 

formação, na zona sul de Recife, de 
um polo farmacoquímico em con
junto com a estatal Empresa Brasi
leira de Hemoderivados e Biotecno
logia (Hemobrás), em obras, e outras 
empresas do setor que estão se ins
talando na região de Goiana. "Reci
fe é uma grande oportunidade para 
quem quer fazer carreira, mas tam
bém para quem tem espírito empre
endedor", diz José Bertotti, secretá
rio de Ciência, Tecnologia e Desen
volvimento Econômico de Recife. 

0 economista Paulo Dalla Nora, 
de 35 anos, deixou o Lloyds Bank, em 
Londres, na Inglaterra, para ir para 
a capital pernambucana participar 
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de um novo empreendimento. Há 
pouco mais de um ano, ele aceitou 
o convite para iniciar a empreitada 
de fundar o Banco Gerador. Paulo foi 
convidado por um dos três sócios 
para tocar a operação da banco, que 
abriu suas portas em março de 2009. 
0 Gerador tem como foco os clien
tes de baixa renda, principalmente 
das classes C e D, e empresas com 
faturamento de até 10 mi lhões de 
reais por ano no Norte e no Nordes
te — dois segmentos que vêm cres
cendo em ritmo acelerado nessas re
giões. "Não tive como recusar a pro
posta. A oportunidade de crescimen
to aqui é enorme", diz o executivo. 

Outra metrópole do Nordeste que 
cresce de forma acelerada é Salvador, 
capital da Bahia. Lá, a construção ci
v i l ganhou fôlego com a liberação de 
novas áreas, antes preservadas, para 
a construção civil . Profissionais de 
engenharia, mecatrônica e logística 
têm alta empregabilidade no polo de 
Camaçari, onde está localizada a fá
brica da Ford e a Braskem, do setor 
petroquímico. O paulistano Walter 
Margarido, de 46 anos, se mudou pa
ra Salvador há dez anos para traba
lhar em uma multinacional que pres
ta serviços para a montadora ameri
cana. Desde então, subiu duas posi
ções e hoje é gerente de engenharia. 

SÃO LUIS EM OBRAS 
Em São Luís, capital do Maranhão, 
os setores que mais empregam são 
varejo e construção civil . De maio 
a junho deste ano, o Grupo Mateus, 
uma potência local, abriu três hiper
mercados que adotam o formato de 
grandes redes. Capacitar profissio
nais na mesma velocidade com que 
o mercado cresce é o grande dasafio 
dos empresários de São Luís. "Eu t i
ve de trazer gente de Recife e Belo 
Horizonte para dirigir os setores de 
projetos e informática. Aqui faltam 
gestores", diz l lson Mateus, presi
dente do grupo. Outro setor em fran
ca expansão é o da construção civil. 
Quem anda pela capital maranhense 
tem a impressão de estar num can
teiro de obras. É quase impossível 
passar pelos bairros Calhau, Renas
cença e Ponta d'Areia sem avistar 
um espigão sendo construído ou 
terrenos vazios anunciando futu
ros lançamentos imobiliários. Mes
mo com todo esse crescimento, a ci
dade sofre com a escassez de mão 
de obra qualificada. "Faltam cursos 
técnicos e superiores", diz Cláudio 
Gomes da Silva, de 25 anos, enge
nheiro maranhense da Petrobras, 
que integra o grupo de coordena
ção da construção da refinaria da 
estatal — a maior obra da região. 
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região Centro-Oeste 
apresentou em maio 
seu segundo melhor 
resultado de criação 
de empregos—16 674 
postos. No ano, a re

gião acumula 118 714 postos abertos, 
uma variação positiva de 4,9% ante 
o mesmo período do ano passado. A 
maior parte das contratações aconte
ceu no setor de serviços, que tem as 
empresas de TI como carro-chefe. So
mente a capital federal hospeda 850 
companhias desse segmento, com 
faturamento anual de 2,5 bilhões de 
reais. Elas empregam 28 000 pessoas 
e a perspectiva é de expansão. 0 ge
rente de sistemas ERP Celmar Cor
rêa, de 37 anos, é um dos que se be
neficiaram desse bom momento do 
mercado de TI. Ele estava empregado 
na Brasil Telecom quando foi convida
do, em outubro do ano passado, para 
trabalhar na Ctis. "Brasília tem mui
ta oportunidade na área e as compa
nhias estão tendo de trazer gente de 
fora", diz. Gaúcho, formado em ciên
cia da computação na cidade de San
ta Maria, ele conta que cinco dos 16 
colegas que se formaram em sua tur
ma hoje atuam na capital federal. Um 
dos atrativos é o salário. "Aqui eu ga
nho o dobro do que estaria receben
do em Porto Alegre", diz. 

No ano passado, o governo do Dis
trito Federal iniciou a construção do 
Parque Tecnológico Cidade Digital. 
A meta é que até 2014 o parque dobre 
o faturamento do setor de TI e gere 
80 000 empregos. Além das empre
sas de TI, há oportunidades para jo
vens em início de carreira nas com
panhias de call center, como Dedic, 
e para analistas nas operadoras de 
telefonia móvel, como a Vivo. Outra 
área que está contratando é a constru
ção civil. Só em obras públicas para a 
Copa do Mundo de 2014, Brasília de
ve investir 6,4 bilhões de reais. Con
ta a favor do setor a abertura de no
vos bairros no Plano Piloto e a cons
trução de prédios nas cidades-satéli-
tes, embalada por programas habi
tacionais do governo federal. Há de
manda por engenheiros de seguran
ça e de planejamento. Lá, os salários 
estão inflacionados. Um profissional 
com dois anos de experiência come
ça em Brasília ganhando 6 000 reais. 

INDUSTRIA GOIANA 
Goiás é o terceiro maior polo farma
cêutico do país em número de uni
dades de produção e emprega 11000 
pessoas. A perspectiva para os próxi
mos anos é positiva. Em junho, caiu 
a patente do Viagra, que abriu cami
nho para a fabricação do genérico. Em 
dezembro, será a vez do Lipitor, um 
dos campeões de vendas para o con
trole do colesterol. Até 2015, expiram 
as patentes de 28 remédios de marca. 
Graças ao bom momento da indús
tria, aumentaram as contratações. 
Só no Laboratório Teuto Brasileiro, 
um dos maiores produtores de me
dicamentos genéricos do país, mais 
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de 500 vagas foram abertas de 2009 a 
2010. Químicos, farmacêuticos, enge
nheiros de produção e de manuten
ção, administradores e economistas 
estão em alta. Depois das farmacêu
ticas, os setores que mais abriram va
gas em Goiás foram os da construção 
e de serviços. Há boas oportunidades 
para administradores e engenheiros. 

CAMPO GRANDE E CUIABÁ 
Cuiabá, capital do Mato Grosso, rece
beu nos úl t imos três anos 33 empre
sas atraídas pelo programa de incen
tivo fiscal do município. Elas criaram 
2 219 vagas. Em março, a gigante do 
setor têxtil Vicunha formalizou sua 

intenção de construir uma das maio
res fábricas de tecido do mundo em 
Cuiabá e deverá abrir 2000 novos pos
tos de trabalho diretos e pelo menos 
6 000 indiretos. A escolha do local 
também se justifica pela condição de 
Mato Grosso ser o maior produtor de 
algodão do país. Em Campo Grande, 
capital do Mato Grosso do Sul, o nú
mero de empregos também tem cres
cido. Em abril, foram 1438 contrata
dos a mais em relação ao mês ante
rior. A indústria de transformação 
é a que mais acumula estoque de 
emprego, com 1,23% de aumento 
em abril. Os setores que mais em
pregam são serviços e comércio. 
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o mês passado duas 
grandes montadoras, 
a Fiat e a General Mo
tors, anunciaram in
vestimentos na am
pliação de suas fábri

cas em Campo Largo (PR) e Gravataí 
(RS). Juntas, elas vão criar 1400 pos
tos de trabalho. Em Santa Catarina, 
há novos empreendimentos hotelei
ros chegando a Florianópolis e tam
bém abrindo suas portas em cidades 
vizinhas, como é o caso da pequeni

na Governador Celso Ramos, municí
pio de 12 000 habitantes, localizado a 
30 minutos de carro da capital cata
rinense, que se prepara para receber 
um imenso resort do Grupo Brasil 
Hospitality, dono de outros hotéis 
de luxo na Bahia. Nessa região, a in
dústria de tecnologia vem criando 
mais empregos para programadores, 
analistas de sistemas e desenvolve
dores de software. No Paraná o ex
poente é a Positivo Informática; em 
Santa Catarina tem a Datasul, de Join
ville; e em Porto Alegre, o centro de 
desenvolvimento da Dell é o desta
que. A indústria metal-mecânica ca
tarinense é outro pólo de empregos. 
Entre as empresas contratantes está 
a catarinense Weg. Os mais jovens 
têm emprego garantido nas operado
ras de call center da região, como a 
Contax, com sede na capital gaúcha. 

Os números do Ministério do Tra
balho para a região confirmam o bom 
momento do mercado de trabalho no 
Sul. Porto Alegre e sua região metro

politana registraram, no mês pas
sado, a menor taxa de desemprego 
regional medida pelo IBGE, que fi
cou em 5% — o menor para o mês de 
maio desde 2002. Paraná e Santa Ca
tarina t êm números parecidos. Nas 
capitais desses estados os emprega
dores já reclamam da falta de mão de 
obra qualificada e queixam-se que os 
candidatos a uma vaga de emprego 
já estão mais exigentes na hora de 
negociar o salário. Os especialistas 
no mercado de trabalho local esti
mam que, nos três primeiros meses 
do ano, houve um aumento de 10% 
no pacote de remuneração oferecido 
na contratação pelas empresas com 
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sede no Sul, ante o mesmo período 
do ano passado. Entre os emprega
dores que estão tendo de rever o pa
cote de salário e benefícios estão as 
construtoras, que têm de pagar mais 
para recrutar engenheiros, pedrei
ros e mestres de obras. "Falta gente e 
os salários estão inflacionados", diz 
Gustavo Selig, presidente da Hestia, 
construtora com empreendimen
tos no Paraná e em Santa Catarina. 

POLO EXPORTADOR 
Uma atividade que vem ganhando 
projeção cada vez maior no Sul é a 
importação e a exportação, devido 
ao aumento das transações com os 

países da América Latina e da Ásia. 
Com isso, tem-se aberto mais oportu
nidades de trabalho nas regiões por
tuárias de Itajaí, Navegantes e Imbi-
tuba, em Santa Catarina, e no porto 
de Rio Grande e Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. "Esse é um mercado 
que está crescendo bastante e vai de
mandar mais pessoas", diz o gaúcho 
Felipe Knorr, de 28 anos, gerente co
mercial da Ittalian Line, operadora 
de logística gaúcha. Formado em co
mércio internacional pela Unisinos 
(importante universidade do Sul do 
país), Felipe começou cedo no ramo. 
Foi estagiário da Libra, que também 
atua no mercado de importação e ex-

portaçao, e lá foi crescendo até se tor
nar gerente de vendas. Há um ano e 
meio, foi convidado para trabalhar 
na Ittalian, companhia que foi mon
tada há cinco anos. "Vim pelo desa
fio de participar de um negócio que 
está começando", diz. Felipe conta 
que teve de estruturar a parte co
mercial da empresa, que hoje nego
cia com 2 000 agentes, companhias 
que prestam serviço nos portos na
cionais e estrangeiros. Os profissio
nais mais procurados pelas operado
ras são engenheiros, para atuar na 
área de logística, e de comércio ex
terior, para atuar na parte comercial 
e de contratos. As competências in
dispensáveis são fluência em inglês, 
embora o espanhol e o mandarim se
jam diferenciais importantes, habi
lidade para negociar e muito jogo de 
cintura para lidar com imprevistos, 
fusos horários diferentes e profis
sionais do mundo todo. 
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