
● Planejamento de
demanda
Setor responsável por planejar
as compras necessárias
para a execução de um projeto.

Empresas disputam
profissionais da
cadeia de suprimento
Companhias têm dificuldade de encontrar candidatos com visão
estratégica, boa formação educacional e fluência em outro idioma

Ligia Aguilhar
ESPECIAL PARA O ESTADO

No período de um ano, a analista
Priscila Mazzaro Pavan, de 25
anos, mudou de emprego quatro
vezes. Em todas, foram as pró-
prias empresas que procuraram
por ela, que no início de 2010 ca-
dastrou o seu currículo em um
site de empregos. Com quatro
anos de experiência no departa-
mento de custos de uma farma-
cêutica, graduada em economia

por uma universidade de reno-
me, fluente em inglês e com
bons conhecimentos de francês
e espanhol, Priscila possui as
qualificações que a maioria das
empresas brasileiras procuram,
mas não conseguem encontrar
nos profissionais que como ela
trabalham na área de supply
chain – responsável pelo ciclo de
processos para criação e desen-
volvimento dos produtos em
uma empresa (veja ilustração).

Com a retomada dos investi-
mentos e da expansão após a cri-
se econômica, as indústrias au-

mentaram a demanda por mão
de obra nessa área. Só que co-

mo todas buscam uma po-
sição privilegiada no mer-

cado, passaram a exigir
um novo perfil. Se an-
tes o conhecimento
técnico era suficiente,
hoje as companhias
querem pessoas
com visão estratégi-
ca. “É uma área on-
depodem ser desen-
volvidas melhorias

para os processos
contábeis e financei-

ros”, diz Priscila. “Ho-
je, as empresa se pla-
nejam para daqui a 30
anos e não mais no
curto prazo.”

Encontrar pes-
soas com esse perfil
é tarefa difícil, tanto
que no último pro-

cesso seletivo, Prisci-
la enfrentou apenas

dois candidatos. “Quem
é qualificado é disputa-

do atapa”, diz. Consul-
toras do grupo

DMRH, Jade Car-
valhoeMaria Lui-
zaToledoconfir-
mam. “A maio-

ria dos candidatos não enxerga a
cadeia como um todo. Eles con-
seguem calcular o custo do pro-
duto, mas não se o valor é compe-
titivo”, diz Jade. A DMRH foi res-
ponsável pelo processo seletivo
do qual Priscila participou.

Outros problemas são a falta
de fluência em uma língua es-
trangeira e de experiências pro-
fissionais mais longas e consis-
tentes. Apesar de o mercado
aquecido estimular a disputa
por talentos, as companhias pre-
ferem candidatos com pelo me-
nos três anos de permanência
em cada emprego.

“As empresas são conservado-
ras e têm medo de investir em
alguém que pode acabar saindo
logo”, diz a gerente da consulto-
ria Hays, Yun Young Chan.

Quem consegue reunir as ha-
bilidades desejadas tem alto
grau de empregabilidade e chan-
ce de ascender profissionalmen-
te em pouco tempo. Segundo
Yun, a maioria das vagas é para
nível sênior e envolve a tomada
de decisões.

Capacitação. Na impossibilida-
de de encontrar no mercado
mão de obra qualificada, a Whirl-
pool investe no desenvolvimen-
to de funcionários de outras
áreas para trabalhar no setor de
supply chain. O gerente geral de
suprimentos, Guilherme Soa-
res, explica que a necessidade de
contratar pessoas com perfil
mais analítico é uma exigência
recente que deve se intensificar
nos próximos anos. “As contrata-
ções vão aumentar porque a de-
manda recebida pelas próprias
empresas deve crescer.”

A especialista em suprimen-
tos Fernanda Failla, 30, é uma
das funcionárias que entraram
para a equipe de supply chain da
Whirlpool após três anos de tra-
balho no setor de negócios inter-
nacionais. Em 2006, ela assumiu
o cargo de analista júnior e em
cinco anos recebeu outras qua-
tro promoções até assumir a che-
fia da equipe de compras, coman-
dando funcionário não só no Bra-
sil, mas também nas Américas
do Sul e Central.

“Omercado está aquecido por-
que o valor da equipe de supply
chain para a estratégia da empre-
sa começou a ser notado”, diz.

Para os novatos na área, ela su-
gere o investimento em uma boa
graduação e em cursos de idio-
ma para chamar a atenção do
mercado. “Uma boa faculdade é
importante, porque as análises
estão se tornando a cada dia
mais complexas, e o idioma tam-
bém, porque a maioria das vagas
está nas multinacionais”, diz.

● Compras
Departamento é responsável
por fazer cotações e
negociações com os
fornecedores de suprimentos.

● Produção
Setor que executa o projeto de
acordo com a estratégia da
empresa. É onde os produtos
são fabricados.

● Custos
É o departamento que calcula
os custos envolvidos no proces-
so de produção. Trabalha em
conjunto com todos os setores.
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O CAMINHO DA SUPPLY CHAIN

● Planejamento e controle
de produção (PCP)
Trabalha em conjunto com
compras e produção, com foco
na melhoria de processos.

● Estoque e logística
Setor responsável por organizar
o processo de armazenamento
e transporte do produto até a
chegada ao ponto de venda.

Fernanda.
Quatro
promoções
em cinco
anos
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 mar. 2011, Empregos & Carreiras, p. 5.




