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Siderurgia, agronegócios e setor ferroviário devem contratar 
 
No mercado de trabalho, é importante ter perspicácia para identificar onde estão as 
oportunidades. Consultores alertam que há setores carentes de profissionais especializados. 
Indústria naval, siderurgia, setor ferroviário e de agronegócios são exemplos. As vagas abrigam 
profissionais de diversas áreas de conhecimento, como engenharia, agronomia, zootecnia, 
administração, economia, entre outras. 
 
No ramo ferroviário, a expectativa é de que 6,8 mil novas vagas sejam criadas nos próximos 
quatro anos, no Brasil. "O momento é de boas expectativas, mas é claro que existe uma certa 
preocupação com o preenchimento de vagas até 2008", avalia Rodrigo Vilaça, diretor-executivo da 
Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF). Segundo ele, o abandono da malha 
ferroviária nacional durante décadas prejudicou a formação de novos profissionais. "Acabaram 
ficando em segundo plano", lamenta. 
 
Hoje, porém, Vilaça garante que o cenário é outro. Atualmente, cerca de 20 mil pessoas 
trabalham em ferrovias e operações logísticas. A previsão da ANTF é de que esse mercado cresça 
8% por ano até 2008. "Esperamos gerar 1,7 mil vagas a cada ano", revela Vilaça. Boa parte das 
oportunidades estará concentrada na Região Sudeste. 
 
Vale do Rio Doce é uma das principais empregadoras  
Entre as principais empregadoras, estão a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a MRS Logística e 
a América Latina Logística (ALL). Outras cinco concessionárias também recrutarão, como a 
Ferrovia Centro Atlântica (1,3 mil vagas este ano), a Estrada de Ferro Vitória-Minas (168) e a 
Estrada de Ferro Carajás (292). As vagas abrangem posições operacionais, além de 
administração, engenharia ferroviária e de produção e logística, suprimentos e financeira.  
 
A CVRD informa que seu principal programa de recrutamento é o Caça Talentos, que contempla 
jovens com até dois anos de formados. O processo teve início em outubro passado e já recrutou 
30 pessoas para a posição de engenheiro ferroviário. A empresa garante que mais 55 cargos 
serão abertos até o final do ano para engenheiros de outras áreas, administradores, economistas 
e contadores. No total, a expectativa é preencher 120 vagas. 
 
Mas se existe otimismo pela contratação de ferroviários, agrônomos, zootecnólogos, 
administradores e economistas, o excesso de oportunidades esbarra na carência de profissionais 
bem preparados para as funções. Para algumas entidades, a falta de sintonia entre os cursos de 
formação e a realidade do mercado é um problema. No agronegócio, a queixa maior é que não há 
pessoas com perfil de gestor.  
 
No agronegócio, a diretora-executiva da Associação Brasileira de Agronegócio (Abag-Ribeirão 
Preto), Mônika Bergamaschi, garante que há vagas sobrando. Ela diz estar concluindo a 
atualização de sua dissertação de mestrado feita em 2000. "É um perfil do profissional de média-
gerência no agronegócio", explica. A pesquisa original ouviu 10 mil empresas e constatou que os 
traços mais valorizados na hora da seleção são liderança e trabalho em equipe.  
 
- Saber se comunicar vem em segundo, sendo que as habilidades técnicas na profissão aparecem 
apenas em quarto lugar - diz Mônika. Entre as áreas com maior potencial estão engenharia 
florestal, de pesca e de produção, agronomia, administração e zootecnia. 
 
Otimismo com o complexo siderúrgico de Sepetiba  
No Estado do Rio, o setor siderúrgico também prevê a formação de novos quadros de 
profissionais.  



Somente a parceria firmada entre a alemã Thyssen-Krupp Sthal e a Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) promete investimentos de R$ 9 bilhões para a criação de complexo siderúrgico próximo 
ao Porto de Sepetiba, cujas obras começam ainda este ano.  
 
As vagas contemplarão engenheiros, mas executivos de logística, comércio exterior e suprimentos 
também serão requisitados. "O mercado está aquecido e a perspectiva para este ano é que a 
demanda continue assim. Há, ainda, perspectivas de ampliação da capacidade instalada no setor, 
o que significaria novas contratações desde a fase de construção", comenta Afonso Champi Júnior, 
da área de comunicação corporativa da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A expectativa é 
de que o setor siderúrgico fluminense triplique até 2007 a atual capacidade de produção, de 7,3 
milhões toneladas de aço por ano para 21,7 milhões de toneladas. Com isso, o Governo do Estado 
espera que a região passe a liderar a fabricação de aço na América Latina. 
 
A expansão vai gerar cerca de 155 mil empregos diretos e indiretos. "Os investimentos no setor 
estão cada vez mais fortes", confirma Gustavo Costa, consultor da divisão de engenharia da 
Michael Page no Rio. Segundo ele, uma área que pode ser explorada pelos profissionais é a de 
exportação, com foco especial em logística e suprimentos. 
 
Na CSN, a formação que predomina é engenharia, mas, segundo Champi Júnior, há também 
oportunidades para profissionais com outra formação. "No entanto, devem ter um perfil gerencial 
arrojado, pois acreditamos que para um cargo executivo o mais importante não é o conhecimento 
técnico e sim o perfil em termos de competências como liderança, visão estratégica, visão 
sistêmica e de desenvolvimento de pessoas", completa. 
 
Indústria naval teme a falta de especialistas  
 
Na indústria naval, a previsão é de aumento do número de postos de trabalho com a construção 
de 80 embarcações até 2010. O desinteresse pela área, no entanto, pode gerar déficit de 
profissionais no futuro.  
 
Uma experiência que merece ser vivida por um tempo, não a vida inteira. É assim que Roberto 
Mirim, ex-20 oficial, diz avaliar a carreira na Marinha Mercante. Após seis anos e meio dedicados à 
atividade, ele afirma ter desistido por não querer abandonar o convívio com amigos e família. 
"Não conseguiria passar a vida toda lá", confessa, que hoje é gerente de banco. 
 
Sua opção estampa o dilema enfrentado pela atividade marítima e de offshore: se as projeções de 
crescimento do setor se confirmarem - está prevista a construção de 80 novas embarcações nos 
próximos cinco anos -, corre-se o risco de não haver número suficiente de profissionais para 
abastecer o mercado. O déficit poderia passar de 1 mil postos de trabalho.  
 
A constatação, aliás, aparece em estudo feito pelo Programa Nacional de Mobilização para a 
Indústria do Petróleo (Prominp), concluído no ano passado em parceria com o Sindicato Nacional 
das Empresas de Navegação Marítima (Syndarma), o Sindicato Nacional dos Oficiais de Marinha 
Mercante (Sindmar), a Diretoria de Portos e Costa da Marinha (DPC) e empresas do setor. 
 
O presidente do Sindmar, Severino Almeida, considera o tempo excessivo de trabalho a bordo 
como o principal fator para a desmotivação pela carreira. "Tem pessoas que passam oito meses 
fora", reconhece. O salário tampouco chega a atrair: hoje paga-se, em média, R$ 3,5 mil. "Muitos 
dizem que a quantia não vale o esforço", lamenta.  
 
Para minimizar a falta de profissionais, Almeida afirma que o ideal é formar por ano pelo menos 
300 alunos nas duas únicas escolas do País, que ficam no Rio e em Belém (PA). "Isso ainda não é 
possível", reconhece ele, que estima em 200 o número total de alunos hoje. Ainda assim, ele se 
diz otimista. "Teve época em que o total nas duas escolas era de 60 alunos", lembra. 
 



Questionado se perdera tempo ao ingressar na Marinha Mercante, Mirim garante que não. "De 
forma alguma, foi uma boa oportunidade para viajar o mundo e ter uma outra experiência de 
vida", responde. "Aprendi muito nas viagens, e isso ajudou na minha formação", conclui. 
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