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Gestores de pesquisa com sólida
formação na área de tecnologia e meio
ambiente são alvo de empresas que,
até bem pouco tempo, buscavam esses
profissionais lá fora POR KATHIA NATALIE

A
té o final da década de 1990, o Brasil vivia
o dilema de ver os cérebros formados em
suas universidades exportados para o de-
senvolvimento de pesquisas em outros pai-

ses. Muitos deles acabavam contratados por multi-
nacionais e, quando voltavam, eram desanimados a
ficar por aqui devido aos baixos salários — quando
comparados aos de fora — e à pouca demanda por
seus serviços nas empresas locais. A regra costuma-
va ser cruel para quem sonhava seguir carreira no
mercado privado. Lugar de cientista era na frente
do quadro-negro das salas de aula. Bem, costuma-
va ser assim. Hoje, as empresas respondem pelo em-
prego de 11% dos cientistas brasileiros. "Parece pou-
co, mas esse percentual está aumentando", diz Re-
nata Lindquist, sócia-diretora da área de recruta-
mento da consultoria Mariaca, em São Paulo,

O paulistano Jefferson Caponero, de 35 anos,
já se beneficiou dessa tendência. Engenheiro me-
talúrgico com especialização na área ambiental,
ele mudou-se de São Paulo para Bahia após re-
ceber uma proposta de emprego. Há dois anos,
trabalha como gestor de ciência e tecnologia de-
senvolvendo projetos de pesquisa aplicada e de
inovação tecnológica na área ambiental para em-
presas assistidas pelo convênio do Senai-BA e da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (Fapesb). "As empresas preferem alguém
com o meu perfil na gestão de projetos porque

As empresas estão à procura de profissionais com:

• Sólida formação acadêmica (mestrado e pós-
graduação em instituições reconhecidas pelo
mercado).

• Vivência empresarial, ainda que somente den-
tro de laboratórios de universidades.

• Busca por constante atualização acadêmica e
também mercadológica.

• Capacidade de transmissão de conhecimentos
e de liderança da equipe.

•Espírito de inovação e criatividade permanente.
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tenho sólida formação acadêmica e conheço a
linguagem do mercado" diz Jefferson.

Ele recebeu outras duas propostas de emprego
desde que foi morar no Nordeste. A briga por talen-
tos nesse mercado envolve ofertas generosas, com
salário inicial de 7 000 reais para quem tem expe-
riência. Se tivesse aceito um dos convites, Jefferson
receberia entre 30% e 40% de aumento. Ele só re-
solveu ficar onde estava porque não queria se mu-
dar da Bahia. As empresas são agressivas na dispu-
ta pelos melhores porque têm sido forçadas a en-

contrar soluções de sustentabilidade, especialmen-
te aquelas com atuação no meio ambiente. Outro
fator importante tem sido a exigência de certifica-
ções de meio ambiente e de gestão. Quando decide
contratar um gestor de pesquisa, o primeiro passo
do RH das empresas tem sido procurá-lo em labo-
ratórios criados dentro das faculdades, muitas ve-
zes em parceria com grandes organizações.

Um desses centros é o Laboratório de Desenvol-
vimento Técnico (Labtec), da Fundação Casimiro
Montenegro Filho (FCMF), mantido nas instala-
ções do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),

no interior de São Paulo. Hoje, do Labtec sai a maior
parte dos projetos de pesquisa aplicada e progra-
mas de capacitação tecnocientífica para o meio em-
presarial e aeroespacial, especialmente nas áreas de
informática, telecomunicações e geração de ener-
gia não-tradicional. "Aplicamos esses conhecimen-
tos no setor produtivo", explica Ornar Samra, se-
cretário executivo da FCMF,

OPORTUNIDADES
Foi a aproximação entre laboratório e empresa
que garantiu o primeiro emprego de Luís Vicen-
te Brandolise Bufo, de 30 anos. Ele se formou em
2001 em engenharia florestal, pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universi-
dade de São Paulo (Esalq-USP). Ali, ficou duran-
te quatro anos como bolsista do Laboratório de
Ecologia e Restauração Florestal (Lerf) para en-
trar, no ano passado, na Casa da Floresta Consul-
toria Ambiental. "Topei o convite na hora porque
atuaria de forma mais prática no que gosto", con-
ta Luís. Ele faz o monitoramento e a avaliação am-
biental em vegetação para uma grande empresa
de celulose, cliente da Casa da Floresta.

Há também oportunidades fora da área ambien-
tal. A Compera, líder no mercado de internet móvel
brasileiro e que desenvolve serviços para redes de co-
municação sem fio, tem contratado gestores de
pesquisa. Um recém-chegado ali é o pesquisador Hia-
ta Anderson, de 27 anos. Ele é gerente do laborató-
rio Quickframe (plataforma de desenvolvimento de
softwares para dispositivos móveis), instalado na Uni-
camp, em Campinas, interior de São Paulo, com apoio
da Intel. Formado em ciência da computação, Hia-
ta reconhece o assédio de outras empresas. "Elas sem-
pre sondam o meu interesse em mudar de empre-
go", diz. Só este ano, ele foi abordado três vezes. "O
grande diferencial hoje é ter sólidos conhecimentos
técnicos e capacidade de gestão. Eu, por exemplo,
coordeno uma equipe de 12 pessoas", diz Hiata. Até
quando essa demanda por gestores de pesquisa vai
continuar aquecida? "Estamos no começo desse pro-
cesso", explica Guilherme Dale, sócio-consultor da
Spencer Stuart, conhecido por sua forte atuação co-
mo headhunter. "A contratação desse pessoal é be-
néfica para a competitividade das indústrias, por is-
so o futuro nessa carreira é promissor."

Acesse o site www.vocesa.com.br e se informe sobre os
setores que mais necessitam de gestores de pesquisa
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Text Box
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