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A economia no Brasil e em vá
rios países da América Latina 
vem dando fortes sinais de ace

leração nos últimos anos, especialmente 
após a região ter deixado o fantasma da 
crise para trás. Com mercado aquecido, 
as empresas enfrentam problemas para 
suprir suas demandas de mão de obra 
em cargos estratégicos e, a exemplo do 
que ocorre toda vez que a oferta é menor 
do que a procura, o custo desses profis
sionais não para de subir. Não por aca-

líquida de emprego no país é de +37%. 
Embora a perspectiva de emprego tenha 
caído três pontos percentuais tanto em 
relação ao segundo trimestre de 2011 
quanto ao terceiro trimestre do ano pas
sado, o executivo da Manpower Brasil, 
Riccardo Barberis, prevê que o ritmo de 
contratações continuará intenso. 

Em maio, a Pesquisa de Escassez de 
Talentos da consultoria já havia aponta
do que 57% dos empregadores no Bra
sil têm dificuldades para preencher pos-

so, o executivo brasileiro já figura entre 
os mais bem pagos do mundo. 

Pesquisa de Expectativa de Empre
go da Manpower, realizada em 39 paí
ses e regiões, divulgada em junho, apon
ta que 41% dos empregadores no Brasil 
esperam contratar no próximo trimes
tre, 4% preveem diminuição nas con
tratações e 53% não planejam nenhu
ma mudança. A chamada expectativa 

tos de trabalho. O país fica atrás apenas 
do Japão (80%) e da Índia (67%), bem 
acima da média global - 37% (veja qua
dro na página ao lado). "O mercado está 
aquecido, e os salários, mais altos, mas 
companhias que combinam isso com 
competitividade têm ganho de produ
tividade. Há falta de profissionais - en
tão, quando se têm pessoas certas nos 
pontos estratégicos, se cria conexão 

com resultados, e isso gera valor agre
gado", afirma Barberis. 

Para o consultor de negócios da 
Mercer, Marcelo Ferrari, o déficit de 
profissionais tende a aumentar. "A de-
fasagem enorme de engenheiros, téc
nicos e analistas de sistemas e softwa
res é generalizada. Nos próximos cinco 
anos, projeta-se a necessidade de 400 
mil engenheiros por ano no Brasil, sen
do que as escolas de engenharia forma
rão 250 mil por ano." 

Outro indicativo de escassez apon
tado por Aline Zimermann, sócia-dire-
tora da Fesa, uma das maiores empre
sas de recrutamento de altos executivos 
na América Latina, é a entrada de pro
fissionais cada vez mais jovens no mer
cado. "Eles estão alcançando posições 
e salários agressivos, mesmo não che
gando 100% prontos aos postos. Isso 
acontece em todos os segmentos." 

Em termos macroeconômicos, Fer
rari, da Mercer, afirma que os salários 
acompanham as economias. "As eco
nomias da América Latina cresceram, 
o PIB dessa região aumentou. No Bra
sil, tivemos um aumento no mercado 
consumidor, com 30 milhões de pes
soas que entraram para a classe média. 
Os principais líderes empresariais en
xergaram as oportunidades e cresce
ram. Com isso, os salários vêm junto." 

MERCADO E CÂMBIO 

Ferrari explica que a remuneração pas
sou a subir um ou dois pontos acima da 
inflação anual, mas, nos últimos oi
to anos, o impacto foi maior pelo acú
mulo de reajustes. Esse cenário acabou 
criando uma "distorção cambial" do 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



real em relação dólar e ao euro. "Para 
quem é brasileiro, houve uma percep
ção de melhora nos últimos oito anos. 
Os salários mais que dobraram em re
lação ao dólar." 

Embora esse incremento tenha im
pacto na folha de pagamentos, signifi
ca também que as empresas estão ven
dendo mais. "Apesar dos juros altos e 
dos encargos, que precisam melhorar, 
os lucros estão compensando. Mas há 
um desafio mascarado, pois existe um 
limite para esse crescimento. Se houver 
uma virada, resultará em um problema 
sério", ressalta o consultor da Mercer. 

O gerente executivo de Remunera
ção e Benefícios da Nestlé Brasil, Gil
berto Rigolon, explica que a valoriza
ção da moeda brasileira faz com que os 
executivos da empresa no Brasil fiquem 
entre os cinco mais bem remunera
dos nos países em que a multinacional 
atua - o país concentra 20 mil dos 280 
mil executivos da companhia no mun
do. "Outro ponto é que, para a Nestlé, 
o Brasil é o segundo maior mercado, 
atrás apenas dos Estados Unidos." 

O mercado mais competitivo eleva 
a dificuldade para atrair os melhores 
profissionais, segundo Rigolon, mas 

a Nestlé tem conseguido manter um 
turnover (rotatividade) próximo de ze
ro. "Fazemos pesquisas frequentes pa
ra avaliar bônus e programas de ações 
praticados no mercado. Além disso, te
mos uma marca forte, com pacote atra
ente de carreira, desenvolvimento pro
fissional e clima." 

Aline, da Fesa, não vislumbra uma 
reversão desse quadro político-eco
nômico favorável. "Esse cenário es
tá muito atrelado à solidez da econo
mia conjuntural. Temos um celeiro de 
oportunidades. Não se trabalha com 
projeções de desaquecimento." 

Já Barberis, da Manpower, consi
dera que, no mundo de hoje, há uma 
bifurcação natural entre emergentes e 
desenvolvidos, que permitirá a conti
nuidade dos investimentos. "Mercados 
da América do Sul, como Brasil e Chi
le, são mais agressivos. São necessárias 
ações estratégicas de RH para ter im
pacto no desenvolvimento sustentável. 
O que falta aos sul-americanos é uma 
visão mais internacionalizada." 

Ainda assim, para tentar se preca
ver de eventuais prejuízos com a folha 
de pagamentos, de acordo com Ferra
ri , da Mercer, algumas empresas têm 

adotado estratégias como a remunera
ção variável. Dessa forma, reduzem o 
custo fixo do pagamento, em que inci
dem de 36% a 38% de encargos sociais, 
e fazem a compensação por meio de co
missões para vendedores, bônus para 
executivos, participação nos lucros pa
ra funcionários de fábrica e planos de 
ações conforme o mercado. 

Nos casos regidos por negociações 
sindicais, os empregadores tentam apro
var um teto para os reajustes anuais. "Is
so é interessante porque permite que as 
empresas tenham espaço para dar au
mentos por mérito", diz Ferrari. 

Em relação aos benefícios, o execu
tivo da Mercer destaca ainda a assistên
cia médica, que há 12 anos comprome
tia 5% da folha e hoje representa 10,5%. 
"As empresas estão redesenhando os 
planos, aumentando a participação do 
funcionário no custo, investindo em 
programas de prevenção. Com melho
res sistemas de gestão, se consegue re
duzir de 10% a 20% do custo." 

VIZINHANÇA 

Quando se compara a remuneração en
tre os países das Américas, o Brasil se 
destaca (quadro abaixo), perdendo • 
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apenas para Canadá e Estados Unidos 
e liderando o bloco latino. No entanto, 
Ferrari ressalta que é necessário avaliar 
o custo de vida dessas localidades an
tes de se chegar a uma conclusão. "Não 
adianta só considerar que em tal país se 
ganha mais, porque o custo de vida ten
de a ser mais alto também." 

Do ponto de vista do capital hu
mano, embora sejam observadas di
ferenças entre os principais mercados 
da América Latina, os elementos com
portamentais estão sendo valoriza
dos de maneira uniforme em proces
sos de contratação de executivos, que 
passam a existir de maneira crescente 
e promovem a elevação dos índices de 
contratação de profissionais e expan
são de novos mercados, na avaliação de 
Paulo Henrique Rocha, consultor da 
Corrhect - Gestão de Recursos Huma
nos (empresa do grupo Raduan). 

"Os executivos brasileiros apresen
tam características extremamente va
liosas a todos os mercados latino-ame
ricanos e mundiais. São donos de um 
perfil extremamente atraente, com alto 
grau de flexibilidade, adaptabilidade, 
habilidade para tarefas conflitantes e 
desafiadoras, e especialização em mer
cados emergentes", afirma Rocha. 

O mercado brasileiro acaba sen
do atrativo para profissionais de países 
em crise, como Espanha e Portugal, e 
mesmo para outros latinos, afirma Ali
ne, da Fesa. "As multinacionais podem 
aproveitar executivos seniores, que co
nhecem o negócio e são capazes de tra
balhar em culturas diferentes. Esta é 
uma boa saída para momentos de crise 
porque mantém executivos-chave não 
necessariamente em seu país. Há mui
tos estrangeiros querendo vir para cá, 
não só pela questão do salário, mas pe

lo momento internacional, pela econo
mia estável e pelos investimentos em 
expansão das empresas." 

Rocha considera que, quando há 
valorização do capital humano, at
mosfera agradável de trabalho e sóli
das perspectivas de desenvolvimento 
profissional, os indivíduos envolvidos 
sentem-se inseridos em um contexto 
positivo, que se traduzirá, automatica
mente, em aumento da produtividade. 

"Ao mesmo tempo, a lucrativida
de apresentará índices mais favoráveis, 
evidenciando os custos com folha de 
pagamento como fonte propulsora de 
solidificação e expansão da organiza
ção de maneira geral. Assim, pode-se 
concluir que os investimentos na reten
ção de talentos são diretamente propor
cionais ao desempenho de cada empre
sa, independentemente de seu mercado 
de atuação", afirma Rocha. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 70-73, ago. 2011.




