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As multinacionais estão adotando medidas extras para conseguir empregados qualificados no 
boom econômico brasileiro. Para enfrentar a escassez de talentos, muitas incrementaram seus 
programas de estágio, estão gastando mais em treinamento e salários e transferindo 
trabalhadores de mercados estagnados ou em declínio. 
 
Especialmente em demanda estão os gerentes e engenheiros com domínio da língua inglesa, 
bem como os que têm experiência em desenvolvimento de negócios. 
 
Com o boom econômico no país, o investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos no 
Brasil chegou a US$ 6,2 bilhões em 2010, ante US$ 2,4 bilhões em 2003, segundo Banco 
Central. De janeiro a abril deste ano o investimento americano já soma US$ 3,1 bilhões. 
 
Numa situação parecida com a enfrentada em outros mercados emergentes, como a China, as 
multinacionais interessadas em expandir no Brasil estão concorrendo por novos contratados 
com as firmas locais que estão florescendo. As universidades e faculdades brasileiras também 
foram pegas de surpresa pelo boom econômico. As escolas com fins lucrativos estão tentando 
preencher o vácuo, mas no momento muitas multinacionais afirmam que estão sendo 
obrigadas a treinar seus próprios funcionários. 
 
A fabricante de equipamentos de áudio Harman International Industries Inc. treina seus 
engenheiros brasileiros nos centros de pesquisa da empresa na Califórnia e no Estado de 
Indiana durante três a seis meses de cada vez, segundo o diretor-presidente da empresa, 
Dinesh Paliwal. 
 
Os brasileiros treinados pelas multinacionais são amplamente cobiçados, diz Paliwal: "Você 
treina [os funcionários] por seis ou nove meses do seu jeito e, do nada, o valor de mercado 
deles dobra." 
 
Empresas roubando funcionários das outras são um problema. "O mercado está tentando 
roubar meu pessoal", diz Luis Maurette, presidente da Liberty Seguros Brazil, a filial local da 
Liberty Mutual Insurance Co. 
 
Maurette diz que nos últimos oito meses os concorrentes, tanto multinacionais quanto firmas 
brasileiras, tentaram contratar 70 de seus 1.500 empregados, como subscritores, gerentes de 
vendas a campo e especialidades em afinidade. Vinte deles acabaram deixando a empresa, diz. 
 
Uma importante gerente do negócio de afinidade abordou Maurette em novembro, dizendo que 
um concorrente tinha oferecido um salário maior. Maurette a promoveu e deu um aumento. 
Ela ficou. 
 
As empresas também dizem que estão tendo de depender mais de estagiários para obter 
novos funcionários. 
 
A Siemens AG tem 10.000 empregados no Brasil e espera acrescentar mais cerca de 800 em 
2011, diz Marcos Cunha, diretor de recursos humanos da empresa alemã no país. Para 
preencher as vagas, a empresa planeja contratar cerca de 90% dos estagiários, diz ele. Muitos 
vão preencher vagas em engenharia e finanças. 
 
Cunha diz que está cada vez mais difícil encontrar pessoas com cinco a dez anos de 
experiência, então a empresa prefere desenvolver seus talentos nas universidades. Para 
cargos mais técnicos, a Siemens está transferindo empregados de mercados estagnados ou 
em declínio como a Espanha, Portugal e os EUA, diz ele. 
 
A Otis Elevator Co. está contratando mais de cem pessoas no Brasil e tem buscado mecânicos 
antes mesmo de eles terminarem a escola. A Otis faz parceria com várias escolas técnicas no 



Brasil e contrata formandos para um programa de estágio de seis meses. Ela contrata cerca de 
60% dos estagiários que concluem o programa. 
 
A contratação também será um fator quando a Siemens escolher o local de uma nova fábrica 
de 18.500 metros quadrados que pretende abrir em 2012. Em vez de buscar um local onde os 
custos seriam menores, a empresa decidiu construir a fábrica a poucos quilômetros de sua 
fábrica em São Bernardo do Campo,SP, para poder manter seus trabalhadores em vez de 
contratar novos, diz Randy Wilcox, presidente das operações da Otis nas Américas do Sul e do 
Norte. "Sabíamos que seria um desafio conseguir novos empregados", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2011, Empresas, p. B9. 


