
Petróleo paga média
de R$ 60 mil a diretor

SenaceHP promovem inclusãodigital
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Óleo e gás têm melhores salários
hoje no país; gerente recebe
a partir de R$ 15 mil por mês

As promessas do pré-sal deve-
rão começar a sair do papel, os
centros de pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico iniciam
suas contratações e a aguardada
nova rodada de licitações de
campos de petróleo não deve de-
morar a acontecer. Tal situação
nos negócios de óleo e gás do
Brasil aumenta a demanda por
profissionais da área e já pode
ser considerada estável. A ques-
tão é saber até onde irá a remu-
neração desses especialistas.
"Tem havido uma inversão de
valores em que o profissional co-
loca um foco muito grande na
escalada salarial e pouco ou na-
da no desenvolvimento de car-
reira. Tudo isso em um momen-
to em que não há tendência de
estabilização dos salários", diz
Adriano Bravo, presidente da
Petra Executive Search, consul-
toria especializada no recruta-
mento para Óleo e Gás.

Um guia salarial divulgado re-
centemente ao Brasil Econômi-
co pela Hays, consultoria global
em recrutamento, revela como
está a remuneração média de al-
guns cargos da área. Um diretor
de contratação e projetos no seg-
mento de infraestrutura em
óleo e gás, com até dois anos de
experiência, tem remuneração
de R$ 35 mil por mês. Os mais
experientes, entre sete e dez
anos, recebem R$ 60 mil, em
média. "Quanto mais tempo de
experiência, mais difíceis de se-
rem encontrados, e consequen-
temente, maiores os salários e
benefícios para atração e reten-
ção", diz Luis Valente, presiden-
te da Hays no Brasil.

Os valores demonstram o re-
flexo do mercado que continua
com pleno emprego. "Diversas
empresas estão estreando e
têm buscado especialistas onde
já não há oferta, o que gera so-
brecarga", diz Bravo. Profissio-
nais das áreas financeiras e os
técnicos têm sido alguns dos
mais requisitados. "O exceden-

te faz com que a empresa repo-
sicione salários e benefícios pa-
ra reter o profissional, o que in-
flaciona ainda mais", afirma o
consultor. "As posições geren-
ciais e tecnológicas de alta espe-
cialização estão acima da cota-
ção mundial do setor", diz Va-
lente, presidente da Hays.

O guia salarial, construído a
partir de entrevistas com 2,6
mil empresas e 12 mil profissio-
nais, demonstra que para car-
gos de média gerência os salá-
rios também podem ser consi-
derados altos. Em serviços pa-
ra Óleo e Gás, um gerente de
perfuração com até dois anos
de experiência tem salário men-
sal de R$ 15 mil, em média. O
valor chega a R$ 25 mil para o
gerente com conhecimento de
mercado entre sete e dez anos.
"Os profissionais que estão ini-
ciando carreira rodeados por
todo esse assédio não sabem o
que é um mercado estável, sen-
do assim, tendem a subestimar
os altos valores de seus salá-
rios", diz Bravo. ■ M.C.

Em parceria com a HP, o Senai lança hoje o Programa de Inclusão
Digital para Empreendedores, para treinar donos de micro e pequenas
empresas para utilizar a informática na ampliação dos seus negócios.
O Senai implantará quatro laboratórios de informática em Tocantins,
Maranhão, Piauí e Rondônia, com 25 computadores e dois laptops
cada um. O programa foi viabilizado pela Organização das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), vinculada à ONU,

Preços em R$ por pessoa, em apto. duplo. conver� dos ao câmbio turismo de USD 1=R$ 1,69 em 22/06/2011 . Pacotes e preço sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Parcelamentos:  
Entrada de 15% + 9 parcelas iguais no cartão de crédito VISA. Taxas embarque não inclusas. Lugares limitados sujeitos a disponibilidade. Passagem aérea com saídas de São Paulo em classe 
econômica. Tarifas válidas somente para os períodos mencionados. Consulte disponibilidade e preços para saídas do Rio de Janeiro e Campinas. Consulte seu agente de viagens. ABAV 017/SP

Os
melhores

resorts
com os melhores

preços

7 Noites

Saída: 23 JUL
Radisson Aruba Resort & Cassino

7777777777777ARUBA

A partir de R$ 3.749 ou R$ 563 +9x

R$ 354

6 ou 7 Noites

25 a 31 JUL saídas diárias 
AGO - Sábados e Domingos 
Hotel Hyatt Regency Cancun

6666666666CANCUN

A partir de R$ 2.769 ou R$ 420+9x

R$ 261

7 Noites

Saídas: 2, 9, 16, 23, 30 JUL
Tropical Princess

77777777777777777777777777PUNTA CANA 

(Voando Whitejets)                                     
A partir de R$ 2.651 ou R$ 392+9x

R$ 251

6 Noites

15 Jul a 15 Ago
Melia Habana 
Melia Varadero

666666666666666666666666666666666666666666666666666666HAVANA e VARADERO

A partir de R$ 2.823 ou R$ 429 +9x

R$ 266

6 Noites

Validade até 30 Jul 
Atlantis Paradise Island 
(Beach Tower)

666666666666666666666666666666666BAHAMAS

A partir de R$ 5.169 ou R$ 777 +9x

R$ 488

7 Noites

Saídas diárias: de 25 a 30 Dez
       Fiesta Americana Condesa

777777777777777777777CANCUN

A partir de R$ 4.443 ou R$ 663 +9x

R$ 420

Caribe
Ferias de Julho

Reveillon
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