
Países competem 
até pela mão de 
obra qualificada 
Mercado de trabalho sem fronteiras levará empresas a adotarem mais 
atrativos para reter talentos, e a valorizar profissionais de mais idade 

João Paulo Freitas 
jpfreitas@brasileconomico.com.br 

Uma grande reviravolta na ofer-
ta de força de trabalho está se 
configurando para as próximas 
duas décadas e os países em de-
senvolvimento lideram esse mo-
v imen to . Nos próximos 20 
anos, 18,4 milhões de brasilei-
ros vão ingressar no mercado, 
colocando o país na 11- posição 
na lista das nações que terão 
maior crescimento nesse quesi-
to até 2030. Globalmente, a pro-
jeção é de um avanço de 931 mi-
lhões de indivíduos na popula-
ção em idade ativa — crescimen-
to que ocorrerá integralmente 
nos países em desenvolvimen-
to, como é o caso do Brasil, da 
índia e da China. Ao mesmo 
tempo, os países desenvolvidos 
enfrentarão redução de 1 mi-
lhão de indivíduos nesse grupo. 

Os dados constam do relató-
rio "Criando empregos em uma 
economia global", elaborado 
pela Hays, consultoria espe-
cializada no recrutamento de 
profissionais para alta e média 
gerência, em parceria com a Ox-
ford Economics, ligada à Uni-
versidade de Oxford, na Ingla-
terra. De acordo com Luiz Va-
lente, diretor da Hays no Brasil, 
a pr imeira implicação desse 
quadro é que ele afetará forte-
mente o eixo do poder econômi-
co mundial, fortalecendo os paí-
ses em desenvolvimento. Se-
gundo o levantamento, o Brasil 
será o 11 colocado entre as na-
ções que terão forte expansão 
da construção civil — com pre-
visão de crescer em média de 
6% nos próximos 20 anos —, 
atrás de índia (18%), China 
(17%) e Rússia (14%), mas si ?e-
rior a países como Canadá 
(5,1%) e Reino Unido (2,7%). 

O estudo aponta ainda avan-
ço significativo da globalização 
nos próximos anos, o que eleva -
rá a competição por mercados 
consumidores c consequente-
mente aumentará as exigências 
sobre as qualidacies dos produ-
tos e pela redução dos custos de 
fabricação. "A implicação disso 
é que a produção, assim como o 
emprego, migrará cada vez 
mais das economias na quais o 
seu custo é elevado para merca-

dos com menor custo de produ-
ção", diz Valente. Com isso, os 
países em desenvolvimento se 
tornarão cada vez mais indus-
trializados, fortalecendo as eco-
nomias dessas nações. 

Outro aspecto é que a transfe-
rência da produção para esses 
países provocará também trans-
ferência de tecnologia e elevará 
a necessidade de mão de obra 
qualificada. Ou seja, um proble-

ma já enfrentado por países co-
mo o Brasil se tornará ainda 
mais agudo. "A oferta de qualifi-
cação está nos países desenvol-
vidos. Isso significa maior movi-
mentação da mão de obra dos 
países desenvolvidos para os 
países em desenvolvimento", 
afirma o diretor da Hays, acres-
centando que os avanços tecno-
lógicos acentuarão a polariza-
ção entre profissionais especiali-
zados e qualificados e a mão de 
obra de baixa qualificação. 

Idosos na ativa 
Para que empresas e governos 
possam se preparar para esse 
processo de melhoria da qualifi-
cação profissional, uma das su-
gestões apresentadas pela con-
sultoria diz respeito à impor-
tância de se manter as pessoas 
de mais idade ativas, isto é, tra-
balhando (leia mais na pág. 6). 
"Isso é algo que já observamos 
no mercado brasileiro. Esse t i -
po de demanda t em crescido 
de modo significativo", afirma 
Valente. "Na própria constru-
ção civil e em todos os projetos 
ligados à infraestrutura, o p ro-
fissional com idade avançada é 
muito demandado". 

Outra recomendação é que 
os investimentos em educação 
sejam intensificados para que o 
crescimento da população de 
pessoas em idade ativa resulte 
em expansão da mão de obra es-
pecializada. Esse item se rela-
ciona d i re tamente com mais 
uma sugestão: governos e e m -
presas precisam se esforçar pa-
ra criar empregos. 

O relatório da Hays aconse-
lha ainda que os países mante-
nham suas fronteiras abertas pa-
ra a movimentação de mão de 
obra qualificada. "O Brasil não é 
considerado o país mais difícil 
em termos de legislação ligada 
a questões migratórias, mas cer-
tamente não é considerado o 
mais liberal", diz Valente. "Por 
isso é necessário revisar a legis-
lação, especialmente em função 
da necessidade de alguns seto-
res pontuais." Nessa mesma li-
nha, a consultoria indica que se 
estabeleça um código interna-
cional para facilitar a migração 
de funcionários dentro das em-
presas multinacionais. • A ut
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Agora, os 
empregados 
escolhem 
o patrão 
Profissional qualificado se dá ao luxo de decidir pela 
proposta que oferece mais benefícios, além do salário 

Priscila Machado 
pmachado@brasileconomico.com.br 

A disputa por profissionais quali-
ficados no mercado está criando 
novos paradigmas no mundo cor-
porativo. Se antes o profissional 
procurava emprego e a empresa 
escolhia quem iria contratar, ago-
ra o trabalhador é quem decide 
em qual companhia deseja atuar. 

Nesse cenário, além de salá-
rios maiores, as empresas têm 
que oferecer algo a mais ao fu-
turo funcionário. "O que ofere-
cemos não é só um salário, mas 
temos uma proposta de valori-
zação do profissional que preci-
sa ser convencido de que a nos-
sa empresa é melhor que a do 
outro", diz a superintendente 
de Recursos Humanos da 
Comgás, Célia Dutra. 

No caso da Comgás, essa valo-
rização se traduz em investi-
mento na qualificação da mão-
de-obra. Ao contratar um técni-
co, por exemplo, a empresa in-
veste de R$ 100 mil a R$ 120 mil 
no seu primeiro ano de forma-
ção. Segundo Célia, no caso dos 
técnicos boa parte dessa forma-
ção precisa ser complementada 
dentro da empresa, visto que a 
atuação específica na área exige 
conhecimentos e práticas pecu-
liares. A companhia planeja 
contratar 50 técnicos nos próxi-
mos quatro anos. 

Entre os profissionais com ní-
vel superior, o problema obser-
vado pela executiva não é de for-
mação, mas sim o fato de que 
ele não está preparado para o 
mundo corporativo. "É necessá-
rio aproximar a academia da 
empresa para que o profissional 
tome contato com a realidade 
que ele vai enfrentar", avalia 
Célia. Ela acrescenta que a ma-
turidade tem feito o mercado 
voltar a contratar pessoas de 
idade mais avançada. 

Setores com alta demanda 
contratando profissionais abai-
xo das qualificações e os treinan-
do já são uma tendência detecta-
da pelas consultorias especializa-
das em recursos humanos. Már-
cia Hasche, da consultoria Valor 
Pessoal, diz que o que mais se vê 
é um esforço enorme das empre-
sas para reter talentos. "As pers-

pectivas de troca em emprego 
não envolvem mais apenas au-
mento salarial, mas também as 
possibilidades de desenvolvi-
mento profissional no médio e 
longo prazos", diz. 

Em setores de alta demanda 
por profissionais com capacita-
ção específica essa estratégia 
tem funcionado. "Temos conse-
guido manter os talentos que 
contratamos utilizando duas es-
tratégias principais: treinamen-
to e reconhecimento, com in-
centivos de longo prazo e possi-
bilidade constante de uma car-
reira internacional", afirma Ra-
quel Couri, diretora de recursos 
humanos da BG Brasil. 

Eventos como a Copa do Mun-
do de 2014 e as Olimpíadas de 
2016, que serão realizados no 
Brasil, também devem acelerar 
o processo de contratação de 
profissionais qualificados, já que 
se trata de obras em andamento 
e que não podem esperar. • 
colaborou Cláudia Bredarioli 
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Cresce entre empresas disputa por 
profissionais com mais de 50 anos 
Trabalhadores mais velhos são requisitados por oferecerem conhecimentos que jovens ainda não adquiriram 

A Michael Page, especializada 
em rec ru tamento de profissio-
nais de méd io e alto escalão, 
não t em o que reclamar da dis-
pu ta en t r e empresas por p r o -
fissionais qualif icados no Bra-
sil. Segundo Ricardo Basaglia, 
d i re tor da empresa no país, a 
d e m a n d a po r c o n t r a t a ç õ e s 
cresceu cerca de 80% quando 
c o m p a r a d a c o m o s m e s m o s 
meses de 2010. 

Na Mariaca, consultoria de re-
cursos humanos voltada para 
executivos, a demanda por pro-
fissionais acima de 50 e 55 anos 
cresceu 10% no primeiro semes-
tre deste ano, em relação ao ano 
passado. Para Patrícia Epper-
lein, sócia-presidente da empre-
sa, esse fato era impensável tem-
pos atrás e está ocorrendo por -
que esses executivos possuem 
experiências e conhecimentos 
difíceis de encontrar em pes-
soas mais jovens. 

De acordo com Basaglia, a de-

"O país não formou os 
profissionais que deveria ter 
formado, não investiu em 
educação. Se o atuai ritmo de 
crescimento se mantiver, a 
situação ficará cada vez pior" 

manda é elevada em pra t ica-
mente todas as áreas, com desta-
que parar tecnologia da informa-
ção, comércio exterior, vendas 
em geral e áreas que t e n h a m 
com relação a engenharia, co-
mo petróleo e gás. Para Patrícia, 
a procura por executivos deve 
con t inuar alta nos p róx imos 
anos em diversos segmentos , 
entre eles construção civil, ener-
gia, petróleo e gás, sustentabili-
dade e agropecuária. 

Esse cenário tem provocado 
também a elevação de salários, 
segundo os especialistas. De 
acordo com Patrícia, a r emune-
ração de executivos no Brasil 
muitas vezes é superior à oferta-
da fora do país. "Isso é uma das 
coisas que assusta muito as mul-
tinacionais", afirma. 

Além do crescimento da eco-
nomia, a baixa qualificação de 
parte dos profissionais brasilei-
ros é um dos principais mo t i -
vos para criar essa situação. "O 
país não fo rmou os prof iss io-
nais que deveria ter formado, 
não investiu em educação. Se o 

atual r i tmo de cresc imento se 
mant iver , a situação ficará ca -
da vez pior, quer dizer que não 
teremos pessoas suficientes p a -
ra supr i r os postos abe r tos" , 
diz Patrícia. 

Na avaliação do diretor Mi-
chael Page, mesmo que a popu-
lação brasileira em idade ativa 
cresça de modo significativo 
nos próximos anos, dificilmen-
te tal avanço será suficiente pa -
ra sanar a carência de mão de 
obra qualificada. "O problema é 
que existe u m a grande defasa-
gem entre o profissional que sai 
da faculdade e aquele que in -
gressa no mercado de trabalho. 
São poucas as un ivers idades 
com forte aproximação do m e r -
cado. Isso incentiva que uma sé-
rie de profissionais jovens, sem 
o devido preparo , chegue ao 
mercado", afirma. 

R e p a t r i a ç ã o 
Patrícia acrescenta que há diver-
sos executivos que a tuam fora 
do país t en tando re tornar . "A 
gente está recebendo um n u m e -
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Trabalhador 
deve manter 
ganhos reais 
no segundo 
semestre 
Reajustes salariais podem segurar a 

desaceleração econômica ao permit i rem 

a sustentação do consumo interno 

Eva Rodrigues 
evarodrigues@brasileconomico.com.br 

Números do emprego indus-
trial divulgados na última sex 
ta-feira indicam ligeira retra-
ção de 0,1% em julho pelo se-
gundo mês consecutivo. Espe-
cif icamente nas montadoras, 
os dados anunciados na sema-
na passada mostraram estoque 
de 37 dias, o maior nível desde 
novembro de 2008 (veja mais 
na reportagem da página 24). 
Essas informações trazem sina-
lização negativa para a produ-
ção industrial, mas é o merca-
do de trabalho vigoroso que 
ainda fala mais alto e impõe ga-
nhos acima da inflação ao traba-
lhador nacional e continuará a 
pressionar preços na segunda 
metade do ano. 

As negociações salariais do 
segundo semestre estão apenas 
começando, mas as incertezas 
em torno das turbulências glo-
bais e seus possíveis impactos 
no ambiente doméstico já rever-
beram nas negociações em an-
damento, assim como nas dife-
rentes visões dos representan-
tes sindicais (veja mais na pági-
na ao lado). Nas primeiras con-
versas entre trabalhadores e em-
presas, as montadoras do ABC e 
a Renault, no Paraná, concede-
ram reajuste real de 2,5% além 
da correção pelo INPC. O índice 
deve balizar as negociações que 
estão em andamento e as que es-
tão por vir. Ou seja, o segundo 
semestre continua apontando 
para negociações favoráveis ao 
trabalhador. 

Com os estoques altos, contu-
do, pelo menos quatro montado-
ras já interromperam total ou 
parcialmente a produção. A Fiat 
paralisou parte de sua fábrica 
em Betim (MG) para "fazer a ma-
nutenção das suas linhas de pro-
dução". A Ford parou a fabrica-
ção de veículos nas unidades de 
Taubaté e São Bernardo do Cam-
po, ambas em São Paulo, e Ca-
maçari (BA). A Volks informou 
que "está utilizando suas ferra-

mentas de flexibilização para 
realizar ajustes nos seus esto-
ques". Já na GM, 300 funcioná-
rios que estavam de "férias pon-
tuais" voltaram ao trabalho no 
início da semana passada, após 
15 dias, na fábrica de São José 
dos Campos (SP). Na unidade 
de Gravataí (RS), a companhia 
manteve a suspensão de um sá-
bado de trabalho em setembro, 
após cancelar dois no mês de 
agosto. As paralisações soma-
das deverão reduzir em cerca 
de 3,5 mil o volume de veículos 
produzidos pela montadora. 

Segundo analistas, o aumen-
to da restrição de crédito impos-
ta pelo governo e a competição 
com importados, especialmen-
te os chineses, devem tornar o 
final de ano mais difícil para as 
fabricantes de veículos. 

Ganhos reais 
No primeiro semestre deste ano, 

levantamento do Departamen-
to Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (Diee-
se) mostrou que 84,4% do con-
junto de categorias obteve ga-
nhos reais de salário, porcenta-
gem ligeiramente inferior aos 
87% verificados em 2010 que re-
gistrou o melhor resultado des-
de 1996, quando o Dieese ini-
ciou o levantamento. 

"A despeito de alguma incer-
teza em relação à crise, nós t ra-
balhamos com um cenário pare-
cido com o do primeiro semes-
tre em que 11% das categorias 
conseguiram ganhos reais aci-
ma de 3%", diz o coordenador 
de relações sindicais do Dieese, 
José Silvestre Prado de Olivei-
ra, para quem a perspectiva das 
negociações é boa a se conside-
rar que categorias importantes 
ainda não negociaram, ent re 
elas bancários, comerciários, 
petroleiros e químicos. 

Para a economista-chefe da 
Rosenberg & Associados, Thais 
Zara, os reajustes salariais do se-
gundo semestre vão fazer um 
contraponto à desaceleração da 
atividade em curso. "Esses rea-
justes seguram um pouco a desa-
celeração à medida que mantêm 
o mercado de trabalho como fa-
tor de sustentação do consumo. 
Além disso, são categorias for-
tes que negociam agora e levam 
a um efeito demonstração, ou se-
ja, se transformam em modelo 
para outras negociações." 

Diante das boas perspectivas 
para as negociações salariais, é 
difícil pensar em alívio para a in-
flação de serviços — bastante co-
nectada à renda — que fechou 
agosto em alta de 8,93% em 12 
meses, bem acima da inflação 
geral medida pelo índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IP-
CA), que está em 7,23%. • 
Colaborou Priscila Machado 
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Diferentes visões sobre a crise 
impactam decisões de sindicalistas 
Nos primeiros acordos entre 

os metalúrgicos, as percepções 

sobre a crise são destoantes 

As discussões salariais do início 
deste segundo semestre apontam 
para posicionamentos destoantes 
entre os sindicalistas. Enquanto o 
Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC optou por assinar acordos 
para dois anos, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos 
Campos é contra a antecipação 
do impacto de uma crise da qual 
não se tem a exata magnitude. 

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC — ligado à Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) - fe-
chou acordo com as montadoras 
da região para dois anos, com rea-
juste real de 5% em todo o perío-
do (2,55% em 2011) e abono de 
R$ 2.500,00 a ser corrigido no 
ano que vem. Segundo o presi-
dente do sindicato, Sérgio No-
bre, o acordo longo levou em con-
ta as incertezas que cercam 2012. 

"Vivemos um cenário inter-
nacional complicado, numa cri-
se que deve se estender por pelo 
menos dois anos, e com impac-

tos por aqui que ainda são uma 
incógnita. Além disso, vemos 
uma enxurrada de importados 
entrando no país que afetam a 
produção da indústria. Dessa 
forma, o acordo para dois anos 
nos protege diante de um cená-
rio de muitas incertezas", diz. 

Na direção oposta, o presiden-
te do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São José dos Campos (li-
gado ao CSP Conlutas), Vivaldo 
Moreira Araújo, credita as difi-
culdades de negociações junto à 
General Motors neste momento 
justamente ao acordo já f irma-
do pelos metalúrgicos do ABC. 

"A empresa está usando co-
mo argumento para fechar a ne-
gociação o acordo do ABC, mas 
não vemos a necessidade de fe-
char acordo para dois anos, a 
menos que fosse um aumento 
estrondoso. Não dá para saber o 
que vai acontecer com a econo-
mia no ano que vem", afirma 
Araújo, acrescentando que, "ao 
contrário do resto do mundo, a 
economia brasileira continua 
crescendo, talvez um pouco me-
nos, mas vai crescer". 

Entre os acordos longos, o da 
Renault no Paraná supera o do 
ABC ao estabelecer reajuste pa-

ra três anos: aumento real de 
2,5% em 2011, 3% em 2012 e 
3,5% em 2013. Mais do que con-
siderar a crise externa, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos da Gran-
de Curitiba (ligado à Força Sin-
dical) olhou para o potencial da 
economia brasileira. "Todas as 
análises indicam que o Brasil 
vai continuar crescendo e ava-
liamos que seria adequado fa-
zer o acordo para abrir espaço 
na agenda para discussão de te-
mas não- f inance i ros , como 
condições de trabalho", diz o se-
cretário-geral do sindicato, Ja-
mil D'Ávila. • E.R. 

A meta de geração de 3 milhões 
de novos empregos em 2011 não 
será cumprida, segundo o 
ministro do Trabalho, Carlos Lupi. 
Ele afirmou que já está revisando 
para baixo a estimativa feita 
no começo do ano. "A tendência 
é que esse ano não seja tão 

bom quanto a gente esperava. 
Vai ficar um pouco menos de 
3 milhões. Estamos fazendo os 
cálculos". Lupi explicou que 
a geração mensal de vagas está 
em ritmo menor agora por 
conta de uma desaceleração da 
economia e da forte entrada 

de produtos importados, que está 
prejudicando as contratações 
na indústria. Segundo ele, o mês 
de agosto deve gerar em torno 
de 2 0 0 mil novos postos, número 
pior que o de agosto de 2010 
(250 mil), porém melhor que o 
de julho (140.563). ABr 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9




