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Habilidade com números, objetividade, capacidade de trabalhar com cronogramas rígidos, além 
de pontualidade no cumprimento de prazos. Características que costumam compor os currículos 
dos engenheiros, transformando-os em profissionais atraentes para seja lá qual for a área da 
empresa. A única restrição, e assim mesmo dependendo do perfil do candidato, seria para 
atividades que primem pelo relacionamento com colegas de trabalho, caso do Recursos Humanos 
e comunicação. Mas para isso também há solução.  
 
No embalo desta tendência, as consultorias de recolocação vêm registrando há meses aumento na 
procura por estes profissionais. A Manager foi uma das primeiras a dar o sinal. Em abril, das 
1.025 posições em aberto, 200 eram destinadas a graduados em engenharia - o equivalente a 
19,5% das vagas. Se comparado aos meses de março e abril, a demanda por candidatos com o 
diploma foi de 36,05%.  
 
- Em um mercado altamente competitivo, quanto mais generalista for a formação do profissional, 
melhor. O engenheiro acaba desenvolvendo habilidades técnicas e comportamentais e, por isso, 
tende a sobressair num processo seletivo - explica Débora Paula Santos, gerente de consultoria 
do escritório carioca da Manager.  
 
Observando tendência na mesma direção, mas em níveis mais conservadores, o Grupo Foco avalia 
que o aumento pela procura de engenheiros neste mês tenha sido de 10%, se confrontado com 
abril. Porém, atualmente, a estes profissionais se destinam 30% das oportunidades existentes na 
consultoria. Uma marca não alcançada por nenhuma outra graduação, aponta Ionio Esteves, 
diretor-executivo do Grupo Foco no Rio.  
 
- Eles se adaptam bem a funções que requerem habilidade com números e em quase todos os 
cargos esta é uma competência benquista. As outras aptidões acabam sendo desenvolvidas com o 
tempo - explica o head hunter, que tem Intelig, Xerox e L'Oréal em seu portfólio de clientes.  
 
Mas engana-se quem imagina que os profissionais com esta formação são cotados apenas para 
posições técnicas ou de segundo ou terceiro escalões. Ao contrário. "Não é difícil encontrar 
engenheiros atuando na área de desenvolvimento de negócios, vendas ou marketing, vitais para 
qualquer empresa. Setores em que é preciso ter uma dose a mais de ousadia para atingir metas 
mais agressivas", destaca Esteves.  
 
O registro do aumento da demanda também foi sentido pela Eigenheer Recursos Humanos. O 
sócio-gerente e fundador da consultoria, Frederico Eigenheer, no entanto, só discorda que esta 
seja uma tendência atual. Segundo ele, os graduados em engenharia há pelo menos 20 anos 
constam como uma das formações mais procuradas pelos recrutadores. Seja por sua grade 
curricular extensa, abordando assuntos como finanças, controladoria e estratégia, ou pelo 
desenvolvimento do raciocínio lógico do profissional.  
 
- Podemos dizer que o curso de engenharia é generalista, onde, via de regra, encontramos 
potenciais talentos para as mais diferentes áreas de uma organização. Basta que as habilidades 
certas sejam aperfeiçoadas e a tendência é ele não frustrar as expectativas - acredita Eigenheer, 
cuja especialidade é recrutar e selecionar executivos.  
 
Se eles são requisitados para setores em que os números fazem a diferença, o mesmo não se 
pode dizer quando envolve o relacionamento estreito com pessoas. "Não que haja algum 
preconceito, mas porque os profissionais com esta formação, geralmente, se encaixam melhor em 
cargos nos quais os resultados precisam ser mais imediatos e medidos através de contas. O que 
não acontece em áreas como RH e comunicação, onde os indicadores costumam ser mais 
abstratos", assinala Renata Fillipi, diretora da unidade de recrutamento da Mariaca & Associates.  



 
As qualidades do engenheiro  
 
>> Habilidade com números  
 
>> Praticidade  
 
>> Pontualidade no cumprimento de prazos  
 
>> Capacidade de trabalhar com cronogramas rígidos  
 
>> Objetividade  
 
>> Agilidade  
 
>> Atingimento de resultados agressivos  
 
>> Raciocínio lógico  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2003. 


