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Há anos a força de trabalho mexicana significa uma coisa para as multinacionais: mão-de-obra 
barata e confiável, perfeita para montar carros, geladeiras e outros produtos nas maquiadoras 
na fronteira com os EUA. Trabalhos de engenharia e design mais complexos são feitos com 
mais apuro em outras partes da economia global - em geral nas sedes das empresas nos EUA, 
na Europa e no Japão.  
 
Mas, com o trabalho de montagem migrando para lugares mais baratos, e a Índia e a China 
conseguindo mais contratos de engenharia e design sofisticados, o governo mexicano já sabia 
que precisava fazer algo para continuar na corrida global. E fez. Nos últimos dez anos, o país 
elevou o número de vagas em cursos de engenharia de quatro anos, desenvolveu uma rede de 
institutos técnicos que formam o aluno em dois anos e ampliou programas de treinamento 
avançado em empresas dos EUA.  
 
O resultado é uma grande safra de engenheiros. Hoje, 451 mil estudantes estão matriculados 
em cursos de período integral no México, contra só 370 mil nos EUA. Os mexicanos se 
beneficiam de equipamentos high-tech e materiais doados para as faculdades por empresas 
estrangeiras, que ajudam a desenvolver o conteúdo dos cursos para que se encaixem em suas 
necessidades. Muitos desses engenheiros se formam sabendo como usar a mais recente 
versão do programa CAD (computer-assisted design) e falando inglês fluente.  
 
Essa força de trabalho em expansão está mudando a maneira como as multinacionais vêem o 
país. Elas podem agora transferir produção mais complexa para o México, junto com empregos 
de alta capacitação. Mas a coisa vai além da produção: empresas como General Electric (GE), 
General Motors (GM), Honeywell e Delphi criaram grandes centros de pesquisa e 
desenvolvimento, empregando centenas de engenheiros mexicanos em sofisticadas operações 
de design e testes envolvendo praticamente tudo, de novos modelos de automóveis a veículos 
militares e motores para aviões comerciais. "Nos últimos cinco anos os engenheiros mexicanos 
se tornaram mais e mais qualificados e adquiriram experiência valiosa", diz Alfredo Juarez, 
diretor da principal faculdade de engenharia do país, o Instituto Politécnico Nacional da Cidade 
do México. "As multinacionais estão sempre por aqui tentando recrutar dezenas de 
engenheiros de uma só vez."  
 
Uma delas é a GE, que emprega 550 engenheiros num centro tecnológico na cidade de 
Querétaro, que ajuda a projetar e testar motores de aviões e turbinas elétricas. É um dos 
vários Centros Globais de Engenharia que a companhia tem espalhados pelo mundo. Outros 
estão na Índia, Polônia e Rússia.  
 
Eduardo Lemini é um dos engenheiros que trabalham em Querétaro. Ele passa seus dias no 
CAD, fazendo alterações de design e cálculos de desempenho, testando turbinas para aviões 
militares e civis, junto com seus colegas da GE espalhados pelo mundo. Aos 28 anos, Lemini 
tem doutorado em engenharia pelo Instituto de Ciências & Tecnologia da Universidade de 
Manchester, no Reino Unido, onde seus estudos se concentraram na dinâmica dos fluidos 
computacionais. O Conselho Nacional de Ciências & Tecnologia do México bancou seus estudos 
fora do país. Lemini foi logo contratado pela GE quando voltou ao país.  
 
As companhias estão criando ou ampliando as áreas de pesquisa e desenvolvimento e testando 
centros da Cidade do México a Mexicali. Os jovens e capacitados engenheiros são são uma 
pechincha, pois ganham em média um terço de seus colegas americanos. Um engenheiro 
recém-formado ganha cerca de US$ 15 mil por ano, e aqueles mais experientes, de US$ 25 mil 
a US$ 35 mil. Vladimir de la Mora, diretor do centro de pesquisa e desenvolvimento da GE em 
Querétaro, calcula que vai contratar 200 novos engenheiros este ano, na medida que as 
divisões de aviação e energia da GE direcionam mais trabalho para sua unidade: "Estamos 
crescendo porque o conhecimento técnico do México está se aprofundando, mas também 
porque ele nos custa de 30% a 40% menos do que nos EUA".  
 



A Honeywell Aerospace recentemente inovou com um laboratório de testes e integração de 
sistemas que custou US$ 40 milhões, localizado na fronteira com o Arizona. Vai empregar 300 
engenheiros mexicanos e realizar simulações para sistemas de aviões desenvolvidos pela 
Honeywell em outras partes do mundo. Já a fabricante canadense de aviões Bombardier está 
realocando todo o trabalho de sistemas elétricos de seus aviões de Montreal, Toronto e Wichita 
para Querétaro, e transferindo a linha de montagem de fuselagens de Belfast para o México.  
 
Se tudo correr como o previsto, a empresa estará montando totalmente seus aviões no México 
num período de 7 a 10 anos. Para conseguir os investimentos da Bombardier, o México chegou 
a prometer a implementação de uma nova universidade aeroespacial nas proximidades. 
"Estamos impressionados com o comprometimento demonstrado pelo governo", diz Real 
Gervais, vice-presidente da Bombardier que comanda as operações mexicanas da companhia.  
 
Uma história de sucesso? Sim, mas com alguns alertas. Por mais que o futuro seja promissor, 
as faculdades de engenharia do México podem estar adiantadas em relação à curva de 
desenvolvimento do país, lançando no mercado mais profissionais do que a demanda atual. 
Embora as multinacionais estejam contratando a nata, o resto dos engenheiros terá de 
competir com técnicos com nível de ensino inferior, mas experientes e de baixo custo, por um 
número limitado de vagas de supervisão. O México também vem formando esses técnicos em 
número recorde.  
 
O engenheiro elétrico Jorge Perez, 42, sabe o que é a competição. Ele trabalhou na unidade de 
equipamentos médicos da Siemens por 12 anos e acaba de concluir um treinamento na 
Bombardier, onde espera atuar como supervisor de sistemas elétricos, tarefa para a qual 
provavelmente está qualificado demais. "Um diploma de engenheiro não garante um emprego 
no México, mesmo hoje em dia", diz. "Conheço muitos engenheiros que estão 
subempregados."  
 
O governo mexicano espera que, à medida que mais empresas forem atraídas pela capacitação 
da mão-de-obra, elas vão transferir trabalho sofisticado para o México, oferecendo mais 
empregos de qualidade.  
 
Os mais jovens acreditam que isso vai ocorrer. Mayra Ponce, 23, é formada em engenharia 
aeronáutica pela Politécnica Nacional. Ela vai começar um treinamento intensivo de 12 
semanas para um cargo na área de montagem de fuselagens na Bombardier. Sua meta: 
tornar-se projetista, embora a empresa não tenha anunciado planos de fazer esse tipo de 
trabalho no México. Uma aspiração grande, sinal de que o México está na corrida global pelos 
melhores empregos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2006, Internacional, p. A9. 


