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Quem estuda ciências sociais, história
ou sociologia geralmente desenvolve sua
carreira para virar professor e acadêmico.
Mas crescem as oportunidades de trabalho
mais voltadas para os negócios nas consultorias ultraespecializadas. Elas orientam as companhias a lidar com questões
emergentes: como se comportar nas redes
sociais, lidar com grupos específicos de
consumidores (vegetarianos radicais, por
exemplo), ajudar comunidades carentes
ou divulgar esses esforços. "As empresas
t ê m montanhas de dados sobre o mercado, mas precisam de gente que transforme
isso em informação útil para as decisões",
afirma Bruno Maletta, sócio da Sophia
Mind, consultoria especializada no universo feminino e que inclui antropólogos
no quadro de funcionários.
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Aline Araújo, formada em história,
virou gerente de projetos na consultoria
de monitoramento de redes sociais E.life.
Para isso, trocou a cidade natal, Recife,
por São Paulo, onde mora desde abril. "Eu
queria fazer coisas diferentes, ter desafios
estimulantes e n ã o sabia se conseguiria
colocar isso em prática como professora",
diz. Em dois anos e meio de E.life, ela foi
promovida duas vezes.
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A demanda do setor de p e t r ó l e o e gás
por profissionais qualificados já é grande e vai crescer. A Petrobras quer contratar mais 13 mil funcionários até 2015.
Boa parte de nível superior. Eles somavam um quarto das vagas no ú l t i m o
edital, que incluía g e ó l o g o s , dentistas,
nutricionistas e arquitetos e encerrou
as inscrições em julho. Os salários iniciais passavam de R$ 5.700. "Conseguimos ver um horizonte de 15 a 20 anos
para o crescimento do setor no país",
diz Maury Saddy, coordenador de E n genharias do Ibmec, no Rio. A riqueza
do setor se distribui num efeito cascata,
para além dos especialistas em petróleo
e da região de exploração do pré-sal, no
litoral de Vitória, Espírito Santo, a Santos, São Paulo. A Petrobras compra bens
e s e r v i ç o s de cerca de 20 mil empresas.
A O G X , petroleira do b i l i o n á r i o Eike
Batista, tem apenas 270 f u n c i o n á r i o s ,
mas ganhou fama de remunerar bem e
contrata serviços de 6 mil profissionais
especializados.

a

pa
ra

fin

s

ed
u

t a m b é m estão investindo mais pesado
em pacotes de benefícios, remuneração
variável e f o r m a ç ã o profissional. Elas
estão no guia das Melhores Empresas
para Trabalhar, resultado de uma pesquisa do instituto Great Place to Work
em parceria com ÉPOCA. A publicação,
que apresenta as 100 melhores entre as
multinacionais e as grandes empresas e as
30 melhores entre as pequenas e médias,
chega às bancas com esta edição.

Um dos beneficiados é o economista
C i d Vaffimon, ex-funcionário da Petrobras. Ele trabalha numa empresa que com e ç o u fornecendo à Petrobras fluidos
usados nas válvulas dos p o ç o s . Hoje,
ela presta serviços tão variados quanto
abastecimento de aviões e montagem de
c a m i n h õ e s para concorrentes da estatal,
como a Shell.

O c o m é r c i o criou 28.500 postos de
trabalho só em julho deste ano, o que representa 18% do total no país. Isso quer
dizer que o setor manteve o mesmo ritmo
quente de julho de 2010. Boa parte desse
desempenho se deve ao varejo popular,
amparado no crescimento da classe C. As
empresas que atendem a esse grupo não
podem mais contar só com preços baixos.
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Elas precisam passar da administração
familiar para uma gestão sofisticada, que
inclua especialistas em crédito, análise de
risco, logística e marketing. "Antes, prestávamos serviço só á empresas de grande
porte ou multinacionais", diz a consultora de recursos humanos Sônia Medeiros.
"Hoje, metade dos nossos clientes são redes menores, locais e regionais."
O Ceará é o Estado que melhor representa o fenômeno - cresceu 40% mais que
a média brasileira na última década. "Temos de recrutar profissionais em outros
Estados", afirma Armando Nonato, especialista em recursos humanos em Fortaleza. Há uma corrida por administradores
que entendam de comércio e profissionais
com conhecimentos de varejo e tecnologia
da informação para administrar negócios
de comércio eletrônico. C o m a demanda, os salários avançaram. A rede baiana
Guaipim, de venda de aparelhos elétricos
e eletrônicos, aumentou em até 80% os
salários dos gerentes desde 2009. "Precisamos agir para manter os profissionais
na empresa", diz Nilzete Braga, gerente de
recursos humanos da rede.

Esqueça a ideia do cientista solitário.
Sérgio Borger, diretor dos laboratórios da
IBM no Brasil, coordena pesquisadores que
trocam ideias o tempo todo numa grande
sala sem divisórias. "Não tem só gente fazendo teste. O perfil do pesquisador é de
alguém com grande inteligência, que pensa
nos problemas de um jeito diferente e encontra soluções criativas", diz.
Assim como a I B M , empresas do porte
de DuPont, Nokia, Fiat e GE abriram centros de pesquisa no país. Por dois motivos.
Primeiro, o mercado interno já justifica a
criação de produtos e serviços específicos.
O país também virou referência em áreas
importantes como agronegócio e petróleo. A l é m disso, a Copa do Mundo e as
Olimpíadas criam novos desafios. Cada
centro gera poucos empregos diretos - o
da DuPont tem 30, o da GE pode chegar a
400. Mas cada linha de pesquisa leva essa •
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As empresas estão incorporando preo c u p a ç õ e s sociais e ambientais a seus
negócios. Além de gerar transformações
nos processos internos dessas companhias, a m u d a n ç a t a m b é m mexe com
seus fornecedores e prestadores de serviços. De acordo com um levantamento da

Em economias mais avançadas, quem se
especializou nessas áreas se qualificou para
uma maior remuneração. Numa pesquisa
com 325 empresas americanas, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts ( M I T )
constatou que a renda do profissional que
se habilita em sustentabilidade cresce até
15%. Ao executar suas funções, esse profissional identifica novas oportunidades de
negócio e alinha a empresa para o futuro,
diz Richard Locke, vice-reitor do M I T e
autor de

Employment relations in a changing world economy (Relações de trabalho
em uma economia global em mudança, ain-

da sem tradução). Há sinais de que isso
também está ocorrendo no Brasil.
•

ar

Mais de 30 m i l h õ e s de profissionais
espalhados pelo Brasil ganham com a
força do agronegócio - sem pisar numa
fazenda. Para cada posto de trabalho diretamente ligado à agropecuária, existem outros dois indiretos, em áreas como
transporte, meteorologia, biotecnologia,
crédito ou análise de risco. O negócio vai
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centros de pesquisa também têm efeitos no
terreno das ideias. Eles encorajam outras
instituições, públicas e privadas, a investir
em certas frentes de inovação. Além disso,
são o berço, por excelência, das carreiras
em Y, que permitem ao profissional operacional (como o pesquisador) escolher se
sobe como chefe de outros profissionais ou
se continua a atuar em sua especialidade.

Organização Internacional do Trabalho,
a quantidade de profissionais envolvidos
com atividades ligadas a essas f u n ç õ e s
sociais e ambientais cresceu 160% entre
2008 e 2010 no Brasil. No ano passado,
eram 2,6 m i l h õ e s de empregos.
Um deles é o da gerente de sustentabilidade ambiental Valéria Rosseti, que trabalha na HP. Entre suas tarefas está acompanhar o retorno à empresa das máquinas
descartadas pelos usuários. Ela própria já
cria outros trabalhos verdes. "Busco apoio
de outros profissionais e de educadores especialistas no tema", diz Valéria. Os postos
de trabalho verdes ganharam impulso extra
no ano passado com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela obriga
os fabricantes a cuidar de seus produtos até
o descarte feito pelo consumidor.

ca

(leia no quadro
a entrevista com Mark Little, da GE). Os

bem: em julho, abriu 13.600 postos de
trabalho diretos na p r o d u ç ã o , quase o
dobro do registrado no mesmo m ê s em
2010. Essa situação tende a perdurar. "Até
os anos 1980, o n ú m e r o de empregados
na agropecuária caía. Hoje, está estabilizado em 16 milhões", diz Rosemeire dos
Santos, superintendente da Confederação Nacional da Agricultura ( C N A ) .
Esse aquecimento faz o setor competir
com outros na demanda por profissionais. Em maio, a consultoria de recursos
humanos Asap convenceu um engenheiro do setor petrolífero a mudar com a
família de Curitiba para o interior paulista, a fim de trabalhar numa empresa
de equipamentos agrícolas.
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escala para os milhares, ao incluir fabricantes de insumos, vendedores, transportadores e serviços variados
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engenheiro americano Mark Little é responsável pelos quatro centros de pesquisa da GE, uma das maiores e mais inovadoras
corporações do mundo. Eles ficam nos Estados
Unidos, na Índia, na China e na Alemanha. Em
2013, deverá ser inaugurado o quinto, na Ilha do
Fundão, no Rio de Janeiro. Entre suas primeiras
missões estão pesquisas com biocombustíveis
e sistemas de monitoramento urbano.
ÉPOCA - Por que pesquisar no Brasil?
Mark Little - Estive no Brasil há mais de 20
anos para avaliar a abertura de uma fábrica.
Quando voltei, há dois anos, percebi que o
pais tinha deixado de ser mais um mercado
consumidor para se tornar uma economia
global. Há ótimas oportunidades para trabalhar daqui com mercados do mundo todo,
não só para os brasileiros. Aqui ficam em-

presas globais, como a Petrobras e a Vale. A
chance de fazer parcerias com grandes empresas nos motivou a abrir o laboratório.
ÉPOCA - Que empregos o centro gera?
Little - Fomos os primeiros a chegar a Bangalore, na Índia. Hoje, há muitas multinacionais, o aeroporto foi reformado, as estradas
são melhores, circula mais gente. O comércio local também muda, porque precisamos
de prestadores de serviços.
ÉPOCA - Quem vocês procuram?
Little - Procuramos pesquisadores de primeira, mestres, doutores; técnicos que ajudem a
melhorar o processo de pesquisa; profissionais
que saibam trabalhar em time. Encontramos
45 pessoas até agora. Podemos chegar a 400
pesquisadores até 2015.
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Pernambuco passou por maus momentos na segunda metade do século X X ,
quando a indústria de álcool e açúcar na
região entrou em declínio. Nos últimos
anos, o Estado retomou o crescimento
e liderou uma arrancada do Nordeste. É
de esperar que a região cresça mais que
a média nacional, simplesmente por ter
uma economia menor. Mas os n ú m e r o s
recentes impressionam empresários e
economistas. Em 2011, enquanto o Brasil
deverá crescer perto de 3,9%, o Nordeste
passará de 5%. O avanço deverá ser de

is.
na
cio
ca

fin

pa
ra
a
ex
clu
siv
tig

o

é

O Brasil não "está" em obras. O Brasil
será um país em obras por algumas décadas, se não houver catástrofes e c o n ô m i cas pela frente. O ritmo de crescimento
do setor nos países emergentes manterá a
média de 6,3% ao ano até 2030, de acordo
com um estudo das consultorias britânicas
Hays e Oxford Economics. Para dar conta
dessas obras, a produção de máquinas e
materiais usados nas construções crescerá
5,5% ao ano até 2030. "A demanda por engenheiros se m a n t é m muito forte, por vários motivos, como as obras de logística, os
poios industriais no Nordeste e a cadeia do
petróleo e gás", diz o consultor João Xavier,
do Rio de Janeiro. No mapeamento mensal
de vagas feito pela empresa em seis grandes
regiões urbanas, os departamentos de engenharia abriram mais postos de trabalho
em julho do que os departamentos financeiros, administrativos e de tecnologia da
informação. Só foram superados pelos de
compras e vendas.
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Com essa mudança, a participação do
interior de São Paulo no PIB brasileiro
cresceu de 12% para perto de 16% em
quatro anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
( I B G E ) . Trata-se de uma economia de
US$ 136 bilhões, maior que a do Chile e
a da Nova Zelândia.

s

As cidades do interior de São Paulo, já
prósperas há décadas, aceleraram o ritmo de criação de empregos. Nos últimos
cinco anos, foram abertas cerca de 250
mil vagas, grande parte para profissionais
qualificados, nas cinco maiores cidades da
região: Campinas, São José dos Campos,
Ribeirão Preto, Jundiaí e Sorocaba. Há
duas razões principais para o fenômeno.
A primeira, essas cidades passaram a atrair
empresas de serviços sofisticados e alta
tecnologia, que geram mais empregos do
que a indústria. Campinas concentra 33
multinacionais desses setores, como I B M ,
HP, Dell e Lucent. "Essas cidades têm mão
de obra qualificada, espaço físico para
crescer e mercado local com bom potencial de consumo", diz Claudio Dedecca,
do Instituto de Economia da Unicamp. A
segunda razão é o novo fôlego das pequenas e médias empresas, a fonte mais básica
de criação de oportunidades.
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6% em Pernambuco e mais de 5% em
Ceará, Bahia e Maranhão. O avanço não
é uniforme: Alagoas, Paraíba e Rio Grande
do Norte decepcionam e ficam perto da
média nacional, pelas projeções da consultoria Datamétrica.
Para os profissionais, esse crescimento
se materializa em oportunidades na indústria, no comércio e nos serviços que
apoiam grandes projetos. Eles incluem a
expansão do Porto de Suape e a construção
da segunda fábrica da Fiat, em Pernambuco. Além da instalação de uma siderúrgica
no Ceará, uma refinaria e uma operação
de extração de gás no Maranhão. E mais a
ferrovia Transnordestina, que vai do Ceará
a Pernambuco, cortando o Piauí. O crescimento do emprego formal na região já era
de 5,9% ao ano até 2009, superior à média
nacional. Em 2010, acelerou-se para 7,9%.

O setor é um tradicional pilar da geração de empregos no Brasil. O economista Aguinaldo Maciente, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula
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que, para cada cargo de engenheiro ou
arquiteto diretamente atuante em obras
de infraestrutura em 2009, havia outros
12 postos que exigiam nível superior. Aí
entram em cena os economistas e administradores, além de especialistas em transporte de carga, treinamento, segurança no
trabalho, impacto ambiental e seguros.

Salários acima do mercado, estabilidade
garantida, carga horária fixa, ritmo tranquilo e aposentadoria integral. De quebra,
plano odontológico e creche para os filhos.
Atraídos por essas vantagens, muitos bons
profissionais passaram a cogitar, nos últimos dez anos, largar a iniciativa privada
para tentar a carreira pública. Em 2010
houve mais de 5 mil concursos em todo
o país, para 260 mil vagas, disputadas por
quase 10 m i l h õ e s de candidatos. Só no
governo federal foram 225 mil vagas. "Na
última década, houve dois movimentos
no setor público: foram criados mais cargos e os salários aumentaram, passando
a competir com os do mercado privado",
afirma M ô n i c a Pinhanez, professora da
Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas da Faculdade Getulio Vargas ( F G V ) . Entre os próximos concursos
cobiçados estão um da Receita Federal,
provavelmente em 2012 (com ordenado
de R$ 13 mil), e um da Aeronáutica (que
inclui vagas para profissionais de ensino,
enfermagem e nutrição, entre outros), já
com inscrições abertas.
O administrador de empresas Reinaldo
de Paiva Lopes, de 37 anos, optou pela
estabilidade do setor público. Até o ano
passado, trabalhava numa consultoria
de tecnologia da informação. Em 2010,
passou num concurso para analista da
Receita Federal em Cotia, na Grande São
Paulo. "Antes, chegava em casa depois da
novela das 9. Hoje, se eu quiser, assisto à
das 6", afirma.
•
Com Margarida Telles e Leopoldo Mateus

Fonte: Época, São Paulo, n. 692, p. 90-97, 22 ago. 2011.

