
uito se fala da falta de va
gas para profissionais ca
pacitados. Mas, o que pou
cos sabem é que algumas 

áreas tradicionais - e outras nem tan
to - estão em constante busca por mão 
de obra. Sim, pode ser difícil de acredi
tar, mas tem vaga sobrando para pro
fissionais de áreas como Contabilidade, 
Engenharia, Administração, Geologia e 
Tecnologia da Informação (TI). Para os 
especialistas, essa carência se deve, na 
maioria dos casos, ao grande crescimen
to econômico do País nos últimos anos e 
dos investimentos, tanto do setor públi
co quanto do privado, nas áreas de infra-
estrutura e tecnologia. 

Segundo pesquisa da Right 
Management - consultoria organizacio
nal especializada em gestão de talen
tos e carreira -, a escassez de talentos 
vem se mostrando como um gran
de desafio para as empresas em todo 
o mundo, especialmente no Brasil . A 
pesquisa verificou que 31% dos empre
gadores do mundo inteiro têm dif icul
dade em preencher cargos; no Brasil , 
esse percentual é de 64%. 

O headhunter Márcio Bamberg pô
de acompanhar a evolução e as trans
formações no mercado de trabalho, nos 
últimos 25 anos. Ele aponta as áreas de 
Engenharia e Contabilidade como as que 
mais têm carência de profissionais, se

gundo ele "em número e em qualidade". 
Para Lucio Tezotto, gerente de atendi
mento da Catho Online, a área de Energia 
é uma das que mais precisa de mão de 
obra, e não encontra. "Atualmente temos 
grande defasagem de bons profissionais 
especificamente no segmento de mine
ração, gás e petróleo", ressalta Tezotto. 
Ele indica outras áreas com falta de pro
fissionais qualificados e atualizados, co
mo TI, Telecomunicações, Construção 
Civil e Indústria Automobilística. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Umas das áreas que mais tem crescido 
nos últimos anos e que sofre com a fal
ta de profissionais qualificados é a da 



TI. Para Ricardo Barbosa, consultor da 
Innovia Training & Consulting, isso acontece 
em razão da alta demanda recente desse 
profissional. "Não é por falta de interesse 
dos jovens. Acredito que essa carência de 
profissionais acontece em razão do gran
de crescimento da área de tecnologia nos 
últimos anos", afirma. 

O profissional de TI é imprescindível 
em todas as empresas, pois hoje a tecno
logia está presente em todos os processos. 
São, basicamente, dois perfis de profissio
nais: o técnico, que é aquele que conhe
ce a ferramenta, e o analista de negócios, 
que é o profissional com visão estratégi
ca. Para atuar como técnico em tecno
logia, geralmente é necessária a forma
ção em Análise de Sistemas ou Ciências 
da Computação. Já para trabalhar co
mo analista, a formação pode ser em 
Administração e Engenharia, entre ou
tras. 

Segundo Barbosa, quando sai da fa
culdade, esse profissional não terá difi
culdade em conseguir um emprego. "A 
cada ano são pelo menos 5 m i l novas va
gas abertas no mercado de trabalho", res
salta. A área de TI é uma das que têm me
lhor remuneração. Um analista na área 
de tecnologia normalmente tem uma re
muneração muito mais alta que analistas 
de outras áreas. O salário inicial varia en
tre R$ 5 m i l a R$ 9 m i l . 

André Assef, fundador da Desix -
empresa de soluções de RH para a área 
de TI - acrescenta que "hoje temos tecno
logia em absolutamente tudo". Além dis
so, ele explica que a área tecnológica ofe
rece pouca formação e a um custo muito 
alto, o que aumenta ainda mais a carên
cia de profissionais. "É um mercado gi
gante, cabe todo mundo que já está nele e 
todo mundo que chegar. Mas é um mer
cado exigente; precisa de pessoas que efe
tivamente não parem no tempo", explica. 

ENGENHARIAS 
Atualmente, das 180 m i l vagas dispo
níveis, apenas 150 m i l são preenchidas 
nessa área. Por isso, explica o engenhei
ro eletricista e presidente da Federação 
Nacional dos Engenheiros, Muri lo 
Pinheiro, uma das preocupações da en
tidade é incentivar os estudantes ain
da nas faculdades, para evitar a evasão. 
"Cerca de 140 m i l alunos ingressam nas 

universidades anualmente, mas menos 
de 40 m i l concluem o curso." 

Pinheiro explica que a tendência 
de crescimento da área é muito grande. 
Entre as causas desse aumento da ne
cessidade de engenheiros estão o cres
cimento econômico e as demandas 

ligadas à realização de grandes even
tos, como a Copa do Mundo de 2014 
e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de 2016, além da exploração das reser
vas na camada do pré-sal e as obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) do Governo Federal. 

ONDE ESTÃO AS VAGAS 

Construção civil - o setor está aquecido e mantendo o bom ritmo de 2010, 
que apresentou um crescimento médio de 50% no número de vagas anuncia
das na Catho Online, em relação a 2009. Esse crescimento se sustenta, pois o 
incentivo por meio de financiamento imobiliário permanece em crescimento 
e sem qualquer pressão de risco significativo para aumento de inadimplência. 

Tl - uma área que cresce há mais de uma década e certamente oferecerá ca
da vez mais empregos nos próximos anos. O crescimento no número de oferta 
de empregos, no ano passado, chegou também na casa dos 50%, comparado 
com o número de ofertas em 2009. 

Indústria - o parque industrial voltou a ocupações acima de 80% de sua ca
pacidade, a partir do 2o semestre de 2010, e mostrará força novamente para 
o 1o semestre de 2011. Envolve os setores automobilísticos, eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos, principalmente. 

Serviços - atividades que envolvam serviços, desde atendimento, manuten
ção, limpeza e transportes estão numa crescente demanda por profissionais. 
Diversas empresas já estão se preparando para os eventos esportivos que ocor
rerão no Brasil e já começaram a montar suas equipes para aproveitar as opor
tunidades. O crescimento de ofertas de emprego ultrapassa os 70% em rela
ção a 2009. 

Comercial e Vendas - sempre apresentando grande volume de vagas de em
prego no mercado, teve um crescimento acima de 60% no número de ofertas 
de emprego, comparando-se 2010 em relação a 2009. É uma área que sempre 
vai demandar grande número de profissionais e, normalmente, uma das últi
mas de uma empresa que sofrerá cortes de funcionários. 

Saúde - é uma área que se mostrou carente de bons profissionais nos últimos 
anos e, com o aumento da privatização do setor médico/hospitalar, teve au
mento na concorrência e mais exigência por especialistas. O mercado sempre 
oferece um número maior de vagas de emprego do que profissionais qualifi
cados, mas vale ressaltar que estamos falando, nesse caso, de nicho e não de 
volume de vagas. 

Petróleo, Gás e Mineração - a mão de obra nesses setores está, em boa par
te, próxima da aposentadoria e há poucos novos profissionais qualificados 
prontos para atuar. Considerando os avanços na última década do Brasil e as 
perspectivas de extração desses recursos em novas fontes, o mercado neces
sita urgentemente de pessoas para atender a sua demanda. Não se trata ape
nas de grande volume de vagas de emprego; as ofertas também superam o 
número de profissionais qualificados e preparados. Trata-se de um mercado 
em forte crescimento. 
Fonte: Catho Online 



Hoje, de acordo com o Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de São Paulo, o 
recém-formado irá encontrar oportuni
dades em diversas áreas e o piso inicial 
da categoria é de R$ 4.500. 

GEOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA 
Enchentes, deslizamentos, alagamentos; 
muitas dessas tragédias causadas pe
la natureza poderiam ser evitadas. Com 
o aumento do número de casos e o de
bate sobre a possibilidade de prever tais 
acontecimentos, muito tem se falado so
bre a carência de mão de obra na área 
de Ciências da Terra. São esses profissio
nais que podem trabalhar nas previsões 
e controle das catástrofes, por exemplo. 
"São carreiras ligadas à climatologia e à 
meteorologia, como os geólogos, geógra
fos, o engenheiro civil , ambiental e o ge-
otecnista", detalha Jurandyr Ross, pro
fessor do departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Para o docente, à medida que o dis
curso da sustentabilidade socioam-
biental vai sendo colocado em prática, 
surgem empregos para os geógrafos, so
ciólogos, economistas, gestores ambien
tais e engenheiros ambientais, entre 
outros. "O que de fato faltam são profis
sionais com essas formações que sejam 
treinados/especializados. E isso ocorre 
porque, apesar de existir enorme neces
sidade em função de uma demanda la
tente, não há uma real preocupação dos 
gestores públicos", analisa. 

Além da área de catástrofes natu
rais, houve um aquecimento do merca
do em razão da volta dos trabalhos de 
pesquisa e mapeamento geológico no 
Brasil, sobretudo na Amazônia. Além 

disso, o investimento nos projetos do 
pré-sal resultou no aumento da neces
sidade de geólogos e geofísicos atuali
zados com as novas tecnologias de pes
quisa e exploração. Já para os geógrafos, 
segundo o professor, há espaço de tra
balho nas empresas de consultoria am
biental, em empresas que operam com 
sistemas de geoprocessamento de dados 
geográficos de cunho socioeconômico e 
ambiental, nos órgãos estaduais junto a 
secretarias do meio ambiente, em ONGs 
e em grandes empresas, que muitas ve
zes têm um setor de gerenciamento das 
questões ambientais, em função de su
as atividades industriais/agropecuárias/ 
mineradoras. 

Para o educador, os jovens estão 
abertos às possibilidades desse merca
do. "Eles são muito espertos e flexíveis 
para perceber que rumo as demandas de 
trabalho estão caminhando." O salário 
inicial para um profissional recém-for
mado é em torno de R$ 2 m i l . "Os pro
fissionais mais experientes recebem sa
lários na faixa de R$ 6 m i l " , conta. 

ADMINISTRAÇÃO 
O Brasil conta com 350 m i l profissionais 
de Administração registrados no siste
ma de conselhos federal e regional; nú
mero inexpressivo se considerarmos que 
existem cerca de 5 milhões de empresas 
no País. Wagner Siqueira, presidente do 
Conselho Regional de Administração do 
Rio de Janeiro, explica que a tendência é 
que aconteça no Brasil o que vemos em 
países desenvolvidos: a constante valori
zação do profissional de Administração. 
"Com o desenvolvimento da economia, a 
gestão das organizações passa a ter papel 
fundamental. À medida que o país cres
ce, passa a transformar seus recursos, su
as inovações e suas ideias novas em algo 
economicamente produtivo", explica. 

Siqueira ressalta que o campo para os 
profissionais da Administração é enor
me. "A disseminação do desenvolvimen
to tecnológico e o aumento das impor
tações e exportações são apenas alguns 
exemplos de processos de gestão que au
mentaram a demanda de profissionais da 
área de Administração. Com a economia 
em desenvolvimento, as opções profissio
nais, seja para a área técnica ou de gestão, 
vão crescer cada vez mais." 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 71, p. 26-28, abr. 2011.




