
cional", diz Patrick Hollard, presidente 
da subsidiária latino-americana da Mi-
chael Page, multinacional inglesa do 
setor de recrutamento. 

A boa fase em uma atividade como 
a de recrutamento é calculada pelo nú-
mero de pessoas contratadas. Março, 
por exemplo, foi o melhor mês em ter-

mos de receita desde que a empresa se 
instalou no Brasil, "apesar do carna-
val", ressalva o francês. 

A Michael Page começou a atuar 
na região em 2000 e, hoje, conta com 
400 funcionários no Brasil, distribuí-
dos em 14 escritórios, além de outros 
250 no México, na Argentina e no Chi-



le. Até o fim deste ano, pretende inau-
gurar um escritorio na Colombia. Se-
gundo Hollard, os planos para o Brasil 
são de abrir entre três e cinco novas pra-
ças. Com esse desempenho, a subsidiá-
ria brasileira ocupa a terceira posição 
entre os melhores resultados no grupo, 
atrás de Inglaterra, França e Austrália, 
que dividem o segundo lugar. Além dis-
so, desde janeiro o país lidera os negó-
cios da América Latina. 

A explicação para o crescimento na 
região, especialmente no Brasil, é mui-
to simples. A economia tem crescido a 
boas taxas, os índices de desemprego 
estão em queda constante e as empre-
sas, que antes tinham no mercado in-
ternacional uma frente importante pa-
ra reforçar a receita, voltaram-se para 
países "descolados" dos efeitos da re-
cessão global. Graças a esse conjunto 
de fatores, o Brasil é um dos principais 
destinos de investimentos para novos 
projetos, o que movimenta bastante o 
mercado de trabalho. 

No ano passado, a Michael Page 
brasileira intermediou 6,5 mil contra-
tações, em uma média entre 500 e 600 
por mês. Já a subsidiária do México re-
crutou de 120 a 150 profissionais por 
mês no mesmo período. 

Do faturamento do grupo na região 
- R$ 100 milhões no ano passado, ou 
60% de incremento sobre a receita de 
2009 -, 75% vêm dos negócios no Bra-
sil, 15%, do México e o restante é divi-
dido entre Argentina e Chile. 

Apesar da boa fase, Hollard aler-
ta para os riscos do apagão de mão de 
obra no Brasil: "As árvores não cres-
cem até o céu. Até onde vamos com a 

falta de profissionais, o aumento dos 
salários, a alta do custo de vida?" De 
um ano para cá, diz o executivo, os sa-
lários no país subiram de 20% a 30%. 

No caso das vagas para o setor de 
petróleo e gás, as remunerações dupli-
caram nos últimos 12 meses. Um mer-
gulhador de águas profundas, que tra-
balha em plataformas de petróleo em 
alto-mar, pode ganhar de R$ 20 mil a 
R$ 25 mil por mês. Os bons salários e a 
falta de profissionais qualificados pa-
ra a área têm levado as empresas de re-
crutamento a buscar candidatos em 
lugares com mais tradição na ativida-
de petrolífera, como Houston (EUA) e 
Dubai (Emirados Árabes Unidos). Se 
a demanda continuar na atual propor-
ção, acredita Hollard, o próximo setor 
que vai sofrer com a crise de mão de 
obra será o de mineração. 

O executivo dá outro exemplo que 
comprova como tem se comportado o 
mercado de trabalho brasileiro. Segun-
do ele, a cada dez ofertas de emprego 
que passam pela Michael Page, oito re-
sultam em uma contraoferta por par-
te do empregador. Isso, de acordo com 
ele, mostra quão difícil tem sido "segu-
rar" os funcionários. 

LADO NEGATIVO 
A alta dos salários tem gerado um pro-
blema a mais para grandes escritórios 
de recrutamento, como a Michael Pa-
ge. Como explicar às multinacionais, 
por exemplo, que um brasileiro pode 
chegar a receber o dobro do valor do bô-
nus pago a um executivo inglês? Recen-
temente, Hollard teve de intermediar as 
conversas entre a subsidiária brasileira 

de um banco europeu e sua matriz pa-
ra explicar o motivo do pagamento de 
bônus tão elevados no país: mercado 
aquecido. "Percebeu-se, ao fim das con-
tas, que sairia mais barato trazer 30 ex-
patriados para o Brasil", conta. 

O interesse pela boa fase do merca-
do de trabalho brasileiro e a possibili-
dade de pegar carona nos salários infla-
cionados são tão grandes que Hollard 
recebe, em média, dez currículos de es-
trangeiros por dia, interessados em mi-
grar em busca de um emprego, bom sa-
lário e pacotes de benefícios. "Desde a 
crise, há menos vagas nos Estados Uni-
dos e na Europa do que no Brasil", ex-
plica Hollard. 

O executivo da Michael Page, as-
sim como outros especialistas da área 
de carreiras, teme quanto ao futuro do 
Brasil. "Se o país quer ser um dos top 
5 da economia mundial, tem de inves-
tir muito na área de educação. Do con-
trário, não vai demorar muito para seu 
crescimento ser comprometido. Há ur-
gência no assunto, porque o retorno 
desse tipo de investimento leva de cin-
co a dez anos. Mas a necessidade é ime-
diata", avalia. 

Além da necessidade de investir 
na formação de profissionais, Hollard 
avalia que o governo deve continuar 
tentando resfriar a economia. "O Brasil 
tem a vantagem de, ao contrário dos pa-
íses europeus, olhar sempre para a fren-
te, para o futuro, não para o retrovisor. 
Mas, sem um planejamento de longo 
prazo, pode ficar mais difícil sustentar 
esse crescimento", afirma. E, nesse ca-
so, a emenda pode ser bem mais peno-
sa que o soneto. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 26-27, maio. 2011.




