"O Brasil é o mercado
mais aquecido
para executivos"

Cláudio G R A D I L O N E

mais acentuado porque as expectativas das
empresas são de repetir os bons números de
2010 e manter uma taxa acelerada de crescimento em 2011. Sem funcionários qualificados, vai ser difícil. Essa é a avaliação feita por
Gregory Scileppi, principal executivo da
empresa de recrutamento de executivos
americana Robert Half, sobre o mercado
brasileiro. Scileppi é um observador privilegiado do mercado de trabalho ao redor do
mundo, pois sua empresa intermedeia a recolocação de executivos nos cinco continentes.
Só no Brasil, a empresa recebe 12 mil currículos todos os meses. O percentual de estrangeiros vem crescendo aceleradamente nos

últimos anos. Mesmo assim, os profissionais
daqui não têm por que se preocupar. Segundo
ele, os executivos brasileiros são altamente
valorizados nas empresas transnacionais
devido à sua versatilidade. Durante uma
rápida passagem pelo escritório brasileiro da
Robert Half, em janeiro, Scileppi falou com
exclusividade à DINHEIRO:

SCILEPPI - Excelente. As perspectivas para os executivos
dependem das expectativas das empresas, que são quem os
contratam. Epercebemos que em nenhum lugar o cenário
é tão positivo quanto aqui. Os empresários brasileiros são
hoje os mais confiantes do mundo com relação às perspectivas para 2011.

fiantes em que 2011
será melhor que 2010.
Em nenhum outro país
onde nós fizemos essas
pesquisas foi possível
perceber um entusiasmo tão grande.

SCILEPPI - Em pesquisas. No fim do
ano passado, nós realizamos uma
pesquisa sobre as expectativas dos
executivos financeiros em 19 países,
o Brasil entre eles. Notamos que a
grande maioria acredita em perspectivas melhores para 2011 do que as
que, de fato, ocorreram em 2010.
Nossas pesquisas mostram que 83%
dos executivos entrevistados, mais
do que quatro em cada cinco, estão
confiantes em que 2011 será um ano
de crescimento para a empresa em
que trabalham. Desse total, 30%
estão muito confiantes. No Brasil,
porém, o percentual de otimistas é de
98%, e 84% dizem estar muito con-

cula mais dinheiro pelas companhias,
é natural que parte seja destinada aos
funcionários e executivos.

SCILEPPI - Não. Em alguns países da
Ásia, especialmente no caso da China,
que é uma economia em forte crescimento, também percebemos esse
SCILEPPI - Quando as
aumento nos salários. No entanto, esse
companhias crescem,
crescimento não ocorreu com o mesmo
elas precisam reter os
vigor. Já na Europa e nos Estados
talentos que possuem e Unidos, as variações de salários nos
partem em busca de
últimos tempos foram muito menores,
mais pessoas. Nossas
entre 3% e 4%. Esses países ainda não
pesquisas mostram que conseguiram superar todos os efeitos
os prognósticos para os
da crise e por isso seus mercados de
executivos brasileiros
trabalho ainda estão deprimidos.
são muito bons, especialmente os voltados
para finanças e controladoria. O Brasil é, pela
ordem, o terceiro país onde os entrevis- SCILEPPI - Acredito que ainda vai
tados dizem ser mais difícil recrutar
levar um ou dois anos. Só agora as
bons empregados nas áreas financeira empresas estão começando a ter uma
e contábil. Só perde para a Inglaterra e atividade normal, especialmente no
para a Itália nesse setor.
mercado financeiro e de capitais.

SCILEPPI - Sim. Os salários dos execuSCILEPPI - Não vale só para os executivos aumentaram de 15% a 35% em tivos financeiros, não. De um modo
2010 em relação a 2009 no Brasil.
geral, as empresas brasileiras de
Esse aumento se deu por conta da falta todas as áreas vão precisar de mais
de mão de obra especializada. Há
profissionais. As áreas em que a
muita oferta disponível para poucos
demanda por mão de obra será mais
profissionais qualificados para preen- aquecida são as de finanças, de concheras posições em aberto. Além disso,
tabilidade e de controladoria, espea força da economia faz com que o País
cialmente pensando nas companhias
gere muito mais dinheiro, o que afeta que pretendem abrir seu capital nos
diretamente os salários. Quando cirpróximos anos aqui e nos Estados

Unidos, e que vão precisar investir na
governança, na transparência e nas
relações com investidores.

SCILEPPI - No caso específico das
empresas voltadas para as obras de
infraestrutura, essa demanda inclui
as diversas modalidades da engenharia. Companhias como OGX e Vale,
além de todas as empresas que vão
participar da exploração do pré-sal,
vão demandar engenheiros, e eles são
escassos. A necessidade delas também inclui os profissionais do direito
especializados nesses campos detrabalho. Os setores de exploração de recursos naturais são os que mais atraem o interesse dos profissionais de fora do Brasil.
Neles reside o maior diferencial competitivo da
economia brasileira.

Por isso, as empresas que quiserem
aproveitar esse fluxo de visitantes,
tanto turistas quanto homens de negó- SCILEPPI - Os destinos mais tradiciocios, terão de contar com profissionais
nais não mudaram: Estados Unidos,
Europa e Canadá continuam os princicapacitados para isso.
pais poios de atração de profissionais.
No entanto, a participação de empresas localizadas na China, em outros
países
da Ásia, na Austrália e também
SCILEPPI - Sim. A experiência internano
continente
africano que contratam
cional é tão ou mais importante do que
brasileiros
está
crescendo, assim como
a formação acadêmica para acelerar a
a
participação
desses
países na econocarreira. E o Brasil é visto como um
mia mundial também
ganha relevância.

SCILEPPI - Muito aquecida. Basta olhar os números. A Robert Half brasileira recebe cerca de 12
mil currículos por mês.
Desse total, 300 são de
estrangeiros, principalmente de Portugal,
Espanha,
Estados
Unidos
e
Inglaterra. Em 2008, nós recebíamos
de 20 a 50 currículos de estrangeiros
por mês, e em 2009 foram 100. Ou
seja, o fluxo de candidatos triplicou
no ano passado.

SCILEPPI - Não, ao contrário. Durante muito
tempo, o executivo brasileiro era recrutado nas
corporações internaciodos lugares mais quentes para acele- nais quando era preciso assumir algurar a carreira de um executivo. É uma ma posição crítica ou complicada, de
economia dinâmica, com grandes preferência em algum país onde a economia fosse menos estável No entanto,
oportunidades e uma inserção global
crescente. Basta ver que muitos dos depois da estabilização, o executivo
brasileiro, especialmente o mais expeexecutivos que lideram subsidiárias
brasileiras de suas empresas costu- riente, ganhou uma vantagem adiciomam ser promovidos para postos maisnal. Alguém que tenha duas ou mais
décadas de trabalho é um profissional
importantes nas matrizes.
que vivenciou um país instável e com
SCILEPPI - Sim, porque esses países
uma inflação descontrolada, atravesnão se recuperaram totalmente da últisou
os desafios de um período de estabima crise e a taxa de desemprego ainda
lização
e hoje trabalha em uma econoestá alta. Mas esse fenômeno também
SCILEPPI - Em média, para cada dez
mia
em
que as coisas são bastante preé provocado pela expectativa com even-executivos estrangeiros que vêm travisíveis.
Quer
dizer, quem viveu tudo
tos importantes que vão ocorrer no
balhar no Brasil, dois brasileiros são
isso
tem
a
experiência
de ter trabalhaBrasil, como a Copa do Mundo de 2014 mandados para o Exterior. O Brasil
do
em
todos
os
ambientes
possíveis, um
e a Olimpíada de 2016. Esses eventos
ainda é um importador líquido de execonhecimento
que
executivos
que
são grandes, globais, e vão colocar o cutivos, mas isso está mudando, espedesenvolveram
suas
carreiras
apenas
Brasil em evidência para mercados
cialmente porque hoje há novos mercaem países estáveis não possuem.
que tinham pouca relação com o País.
dos para os profissionais daqui.
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