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No setor de produtos farmacêuticos 
e de beleza, a estrela da vez é o 

engenheiro químico ou farmacêutico 
que trabalha na criação de produtos 
da área de dermocosméticos. 
O mercado brasileiro de higiene 
e cosméticos é um dos que mais 
crescem no mundo. O problema 
é que as necessidades do setor são tão 
específicas que as próprias companhias 
tiveram de desenvolver cursos para 
atender às suas necessidades, como 
a Johnson & Johnson, por exemplo. 
Em média, um engenheiro químico 
especializado ganha 20000 reais 
por mês. Já nas empresas voltadas 
para a alimentação, outra área que se 
expandiu com o aumento da renda, 
a busca é por profissionais formados 
em ciência da computação. Sua missão 
é criar sistemas de gerenciamento de 
filiais e de funcionamento das fábricas. 
Terão emprego assegurado os que 
apresentarem pós-graduação em 
gestão de projetos - para coordenar 
a integração dos sistemas de 
informática - e habilidade para 
operar ferramentas como a SAR 
nome dado à tecnologia líder 
que cria, por exemplo, sistemas 
de controle de estoque. 
Empresas entrevistadas: Johnson & Johnson, 
Unilever, Grupo Boticário, Nestlé, PepsiCo, 
Procter & Gamble e Natura 

A formação pode variar em decorrência 
da área de atuação da empresa, 

mas o profissional mais almejado 
pelas empreiteiras hoje é o gerente 
de contrato, a quem cabe coordenar 
todas as etapas de uma obra. Por ele, 
as empresas estão dispostas a pagar 
até 30000 reais por mês. Seis das 
nove companhias entrevistadas 
disseram confiar o cargo a engenheiros 
civis, duas citaram os engenheiros 
mecânicos e outra optou pelo 
engenheiro naval. Cinco anos de 
experiência no ramo e mais uma 
especialização técnica - em rodovias, 
estruturas ou, como pedem três dos 
executivos entrevistados, petróleo -
completariam o perfil do profissional 
dos sonhos das construtoras. 
Dalton Santos Avancini, presidente 
da Camargo Corrêa, acrescentou 
mais um item ao pacote: um MBA 
em gestão de pessoas. "Em muitas 
cidades pequenas em que fazemos 
grandes obras, o nosso gerente 
de contrato precisa saber mais 
do que administrar os funcionários 
sob o seu comando: precisa ser 
capaz de construir uma boa relação 
com a população local", diz ele. 
Empresas entrevistadas: Camargo Corrêa, 
Andrade Gutierrez, OAS, Construcap, 
Egesa, Barbosa Mello, Mendes Júnior, 
WTorre e Galvão 

As oito empresas de agronegócio 
entrevistadas por VEJA concordaram 

que o engenheiro agrônomo é hoje o 
profissional mais solicitado do setor e três 
delas disseram considerar essencial que 
ele tenha especialização em biotecnologia. 
Esse conhecimento é o que possibilitará 
que a agroindústria continue aperfeiçoando 
seus métodos de produção. Desde a 
chamada Revolução Verde, iniciada na 
década de 60, o uso de defensivos, 
fertilizantes e o melhoramento genético de 
sementes - além da mecanização - resul
taram num extraordinário salto de produtivi
dade agrícola. No Brasil, o volume de grãos 
dobrou nos últimos vinte anos. As empresas 
esperam continuar aumentando esse ritmo 
de crescimento e, para isso, contam com o 
desenvolvimento de novas tecnologias. Por 
causa do crescimento das exportações do 
agronegócio brasileiro - elas atingiram 89 
bilhões de dólares em 2011,25% a mais 
do que em 2010 -, um candidato com 
MBA na área de administração, com ênfase 
em mercado internacional, seria mais do 
que bem-vindo, disseram três diretores. 
Outro item obrigatório no perfil do candida
to ideal é a disponibilidade para morar 
longe dos grandes centros, onde a 
produção realmente acontece. 
Empresas entrevistadas: Louis Dreyfus 
Commodities, Cargill, Monsanto, 
Suzano Papel e Celulose, Raizen, 
Syngenta, SLC Agrícola e FMC 
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Engenheiro eletricista com no mínimo quinze anos de 
profissão, experiência na construção civil e pós-gradua

ção em gestão de projetos: no setor de eletricidade e gás, 
você vale ouro. Se tiver domínio dos chamados sistemas 
elétricos de potência, então, poderá escolher onde 
quer trabalhar. O conhecimento da cadeia operacional que 
engloba geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica é crucial, por exemplo, para prevenir a ocorrência 
de apagões. Com essa ferramenta, o engenheiro eletricista 
pode avaliar as possibilidades de abastecimento de 
energia em estados que estão passando por período 
de seca ou decidir para onde vai a sobra energética de 
regiões com intenso período de chuvas. Neste momento, 
a maioria desses profissionais já estuda os impactos das 
usinas de Santo Antônio e Jirau na distribuição de energia 
do país. Em breve, esse conhecimento valerá ouro. 
Empresas entrevistadas: Eletropaulo, Light, Grupo Neoenergla, 
Comgás. Copagaz, Elektro, Ampla e CPFL 

Empresas do setor financeiro procuram, sobretudo, economistas. 
Mas um, em particular, é hoje especialmente cobiçado por bancos, 

seguradoras e empresas de meios de pagamento: o economista 
especializado em tecnologia digital. Esse profissional é essencial para 
que as empresas do setor estejam sintonizadas com as novidades do 
ramo - no mês passado, pela primeira vez, as transações bancárias 
remotas (por internet ou celular) ultrapassaram as físicas (feitas 
diretamente em agências ou em caixas eletrônicos). Aos profissionais 
do futuro das financeiras caberá finalizar essa transição de forma eficaz 
e segura. Especializações em gestão de riscos e conflitos também são 
bem-vistas pelos empregadores: três das empresas entrevistadas 
disseram considerar que os cursos ajudam a capacitar o profissional 
para algumas das tarefas mais delicadas que o setor exige: negociar 
com habilidade e tomar decisões em situações extremas, como no 
caso de desajustes sérios de mercado. 
Empresas entrevistadas: Itaú, Santander, HSBC, BB Mapfre, Citlbank, 
Porto Seguro, Visa, Cielo, MasterCard e Sul America 
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Oprofissional que povoa os sonhos do setor de 
logística é o engenheiro, civil ou de produção, 

capaz de criar mapas de distribuição eficientes e 
econômicos para transporte de produtos. Chamado 
de roteirizador, esse profissional é fundamental 
para ajudar o setor a acompanhar o crescimento 
das vendas de alimentos e eletrodomésticos, 
por exemplo. Um excelente roteirizador, segundo 
as cinco empresas ouvidas por VEJA, tem de ter 
pós-graduação em planejamento de transportes. 
As mais recomendadas foram a de logística e 
distribuição, da FIA, e a de logística empresarial, da 
FGV. Esses cursos fornecerão os conhecimentos que 
a função exige: legislação de transportes, formação 
de preços e controle de armazenagem. Se a 
companhia também atuar fora do país, um curso em 
comércio exterior cairá muito bem. E o feliz contrata
do ganhará, pelo menos, 11000 reais por mês. 
Empresas entrevistadas: Tegma, Treelog,ALL. DHL e TNT 

0profissional mais desejado pelas empresas do setor de tecnologia 
da informação é o formado em ciência da computação ou análise de 

sistemas. Nas operadoras de telefonia - que viram a sua base de clientes 
mais do que dobrar em cinco anos, com a emergência da classe C -, será 
disputado a tapa aquele que souber desenvolver e aprimorar, por exemplo, 
programas de compras de filmes pela televisão e sistemas de cobrança. 
Em empresas como o Google e a Microsoft, os mais procurados são os 
capazes de criar aplicativos de sucesso para smartphones e programas de 
gerenciamento para grandes companhias. Para entrar nesse ramo, é preciso 
dominar, além das linguagens básicas de informática, como C++ e Java, 
outras, mais avançadas, como Python e Ajax (usadas para desenvolver 
programas como os de reservas de voo pelos sites das companhias). 
As empresas também cobiçam o profissional que tenha cursado um 
MBA na área de finanças - em tempo integral, porque isso permite que ele 
se dedique só ao desenvolvimento de ideias. Daniela Sicoli, gerente de 
recursos humanos da Microsoft Brasil, diz que a empresa incentiva o curso 
da Esade Escola de Negócios, em Barcelona (Espanha), que está entre as 
melhores da área no mundo e tem parceria com outras universidades. 
Empresas entrevistadas: Oi, Tlm, Claro, GVT, Nextel, Google e Microsoft A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 21, p. 78-85, 23 maio 2012. 




