
Amazônia "importa" talentos do Sul e do SE 
Bruno Lima 
 
Segundo estudo, de 40% a 50% dos profissionais que migram para Manaus ocupam cargos de 
liderança 
 
Ana Carla Barreto, 39, gerente de hotel, Balbino Mendonça Filho, 37, médico especialista em UTIs, 
e Sérgio Freitas, 44, diretor comercial de um canal de TV, têm uma experiência em comum no 
currículo: trocaram o Sul ou o Sudeste do país pela Amazônia. 
 
As censão na carreira, bons salários, oportunidades de aprendizado e maior reconhecimento estão 
na lista dos motivos que fazem profissionais qualificados atravessarem o Brasil em busca de 
emprego. A eles soma-se o fascínio pelo exotismo dos costumes e das belezas do Norte. 
 
Na região amazônica, Manaus é o principal centro atrativo dessa mão-de-obra especializada. 
Neste ano, de acordo com o Cieam (Centro da Indústria do Estado do Amazonas), o número de 
profissionais que migraram para a capital amazonense foi 50% maior que nos anos anteriores. 
 
"O crescimento vem acontecendo desde o final de 2003. E a explicação é o reaquecimento da 
economia", afirma o carioca Maurício Loureiro, 50, presidente do Cieam e diretor da Technos 
(fabricante de relógios de pulso). 
 
Dos 90 mil empregos diretos existentes no pólo industrial de Manaus, 33% foram criados em 
2004. Segundo estimativas do Cieam, profissionais flutuantes (provenientes de fora) que 
chegaram à cidade neste ano representam de 2% a 3% dessa população ocupada. Desses novos 
migrantes, entre 40% e 50% ocupam posições de comando e liderança. 
 
De acordo com análise feita pela agência de pesquisas Perspectiva a partir de dados do IBGE 
(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), das 17 mil pessoas que migraram por 
ano de outros Estados para Manaus na última década, entre 10% e 15% são profissionais 
qualificados, oriundos das regiões mais desenvolvidas do país. 
 
Além da indústria, o varejo, a saúde e o turismo são grandes "importadores" de mão-de-obra. Os 
hotéis, em geral, oferecem boas oportunidades, como a aproveitada pelo catarinense João Batista 
Barbato, 41, que administra o Tropical Business, localizado às margens do rio Negro. "Em 
Manaus, com o mesmo salário de São Paulo, há mais qualidade de vida", relata Barbato. 

 
 
Leia Mais 
 
"Nômades", gerentes de shopping revelam ascensão profissional  
Bruno Lima 
 
Na administração do Amazonas Shopping, em Manaus, a reportagem da Folha encontrou três 
paulistas e um paranaense. 
 
Por que eles se mudaram? "O pessoal de shopping é todo nômade", afirma Paulo Walter Radtke, 
56, superintendente. E por que Manaus? "A competição é bem menor. Se em São Paulo você é 
mais um especialista, aqui você vira o único. Aqui, eu existo, tenho destaque. Lá, você é só mais 
um na máquina." 
 
Dos 100 funcionários do shopping, apenas 4 vieram do Sul ou do Sudeste -exatamente os que 
têm cargos de gerência. "Em Manaus é assim, o topo da pirâmide é de fora". Mas ele avisa: "Aqui 
não tem espaço para burocrata. Ou você faz um serviço útil ou está fora". 



Nascida em Itu (103 km de São Paulo), Daiana Pereira, 26, gerente de marketing, está na cidade 
há dois anos. "Estava procurando novas experiências, mas não esperava vir tão longe. Só 
conhecia Manaus do mapa." 
 
Ela era gerente em um shopping de Bauru (343 km de São Paulo), quando recebeu uma proposta 
para ganhar três vezes mais - mudou-se em 20 dias. "Foi um "upgrade" na carreira. Saí de um 
shopping de interior para um de capital, renomado em todo o país", analisa. 
 
Após dois anos em Goiânia, o paulistano Marcelo Rodrigues, 34, chegou em novembro a Manaus 
para um período de adaptação. Por ora, a mulher fica em São Paulo. "Para o currículo, é 
interessante esse sacrifício. No futuro, será compensador." 
 
Ele será gerente financeiro no lugar de Oscar dos Santos, 39, que volta a São Paulo. "Fiz 
economias, aprendi muito. Não vim para ficar." 

 
 
Leia Mais 
 
Cidade encanta, mas não traz fortuna fácil 
Bruno Lima 
 
Qualidade de vida é tida como principal benefício, e alto custo de produtos, maior empecilho 
 
Embora citem a qualidade de vida como o principal benefício de Manaus, os profissionais ouvidos 
pela Folha também afastam a idéia de que é possível fazer fortuna rapidamente na capital 
construída no meio da floresta. 
 
O alto custo de vida é um dos obstáculos. Segundo os migrantes, os aluguéis são elevados, e o 
preço de roupas, de sapatos, de produtos de limpeza e de alguns alimentos pode assustar os 
desavisados. As razões são o frete, a diferença do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços) e a dificuldade de cultivar determinados alimentos na região. Não é estranho pagar R$ 
12 por uma couve-flor, R$ 7 por um pêssego, R$ 14 por um pé de acelga e R$ 3,50 por um único 
tomate. 
 
"Em três anos, é possível acumular rendimentos maiores, mas não o suficiente para fazer fortuna 
ou voltar a São Paulo em uma situação melhor", avisa o gaúcho Durango Duarte, 41, diretor da 
agência de pesquisas Perspectiva. "As pessoas dizem que vão ficar dois, três anos, mas acabam 
ficando de vez." Segundo ele, as chances de empreender na cidade ajudam a conquistar os 
profissionais. 
 
"O salário não é a grande coisa. É a carreira. É o quanto você vai agregar, o quanto vai crescer", 
avalia Neli Barboza, da Manager RH. "O trabalho é tão ou mais intenso [que o de São Paulo]. Você 
forma pessoas e lida com equipes pouco qualificadas. Quem tem qualificação não divide 
responsabilidades." A experiência, segundo ela, é bem-vista pelo mercado. "Fica marcado no 
currículo que a pessoa é flexível e aceita desafios." 
 
De mala e cuia 
 
Ana Carla Barreto, 39, carioca, mudou-se em 1989, transferida pela operadora de turismo em que 
trabalhava. Ficou três anos. A agência fechou, e ela ficou. "Trabalhei na Gilette e na Coca-Cola." 
Questões de família a fizeram retornar ao Rio. "Só voltei [para Manaus] há cinco meses." Hoje 
gerencia o hotel de selva Tiwa, cargo mais alto que ocupou em sua área. Na decisão, pesou a filha 
de nove anos. "A criança aqui tem uma vida mais saudável." 



Wlandemir de Figueiredo, 31, piauiense, saiu de São Paulo há dois anos. Neste ano, o 
hipermercado em que era "controller" quis transferi-lo de volta. "Desliguei- me. Não quis perder 
qualidade de vida, vou abrir um negócio." 
 
Há um ano, Sergio Freitas, 44, hoje diretor comercial do canal a cabo Amazon SAT, mudou-se de 
Vinhedo (79 km de São Paulo) com a família. Não poupa elogios: "Em São Paulo, as 
oportunidades são maiores, mas a concorrência também. Aqui meu currículo vale mais e ganho 
em segurança e em um lazer muito diferente. O rio [Negro] é encantador, temos uma lanchinha. 
E a vida noturna é intensa, não existe paradeira." 

 
 
Leia Mais 
 
Capacitar população local é prioridade, diz governo do AM  
Bruno Lima 
 
Uma das principais preocupações do governo do Amazonas é formar mão-de-obra especializada 
local, diz o secretário de Estado do Trabalho, Severino Cavalcante -um fluminense filho de 
amazonenses. 
 
Entre as iniciativas estão a criação, em 2001, da UEA (Unive rsidade do Estado do Amazonas) e 
acordos feitos com empresas como a Petrobras para priorizar profissionais locais. 
 
Além da graduação, a UEA oferece três cursos de mestrado (biotecnologia, direito ambiental e 
doenças tropicais infecciosas). Os professores são de fora, e os salários chegam a R$ 6.000. 
 
"Não é bairrismo. O deslocamento de pessoas gera concorrência e aumentos salariais artificiais. 
Isso não é bom para a indústria nem para a economia locais", diz Maurício Loureiro, representante 
das indústrias. Nesse setor, cientistas ganham de R$ 5.000 a R$ 8.000. 
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