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Escassez de mão-de-bra qualificada tem diversos motivos, mas a mesma solução. 
 
As empresas podem fazer algo para enfrentar a carência de mão-de-obra qualificada: investir em 
treinamento. Mesmo que o nível de escassez de profissionais qualificados no mercado varie de 
segmento para segmento e seja explicado por motivos diferentes em cada caso, executivos de 
Recursos Humanos (RH) apontam o treinamento como antídoto comum.  
 
No exterior, a pesquisa "Falta de Talentos", realizada pela Manpower, identificou que cerca de 
40% dos empregadores encontram dificuldades ao procurar talentos para ocupar posições nas 
companhias. No Brasil, a pesquisa será concluída em breve e, segundo Augusto César Calado da 
Costa, diretor-geral da Manpower no Brasil, os números tendem a ser maiores. O levantamento, 
com cerca de 33 mil empregadores em 23 países, indica que há carência de profissionais 
qualificados no mercado de trabalho.  
 
Especializada em fornecimento de soluções de tecnologia para processos industriais, a Chemtech 
não sofre com falta de profissionais qualificados. Pelo contrário, os engenheiros brasileiros da 
companhia estão sendo exportados para Houston, nos Estados Unidos, para dar suporte aos 
clientes americanos. Para a gerente Geral da Chemtech, Denise Lopes Cardoso, a conclusão da 
pesquisa realizada pela Manpower é uma realidade mundial e existe carência de mão-de-obra 
especializada no exterior. Um dos motivos, explica ela, é a baixa procura que os cursos 
universitários, como o de engenharia, apresentam nos Estados Unidos.  
 
Embora os dados da pesquisa no Brasil não tenham sido divulgados, porém, a executiva frisa que 
não percebe este fenômeno no Brasil porque há excelentes universidades e a companhia não tem 
dificuldades em encontrar profissionais qualificados.  
 
"Não temos dificuldades para encontrar profissionais qualificados no mercado brasileiro. No 
exterior, a realidade se explica não pela falta de talentos, mas porque alguns cursos não têm a 
mesma procura de antes. Na verdade, a Chemtech exporta profissionais para a Europa, os 
Estados Unidos e a Arábia. Temos cinco engenheiros trabalhando em Houston, para dar suporte 
aos clientes americanos, porque percebemos uma dificuldade em encontrar profissionais naquele 
país. O mercado de engenharia no Brasil está aquecido, principalmente por causa da indústria do 
petróleo", conta Denise. 
 
Já no setor de telefonia, a eventual falta de profissionais qualificados está relacionada com o 
estágio de evolução do mercado, que ainda é recente. De acordo com Jorge Cunha, diretor de RH 
da Claro, a recente área de tecnologia da informação (TI) na telefonia móvel no Brasil está 
fazendo com que haja uma demanda nova e muito forte por empregados qualificados. Dessa 
forma, muitos jovens estão se formando nas áreas tecnológicas, aproveitando as oportunidades.  
 
Cunha revela que o nível de formação acadêmica atual das universidades contempla as 
necessidades do mercado. Ainda assim, segundo o executivo, a carreira do profissional que entra 
na Claro é desenvolvida com treinamento e troca de experiência.  
 
Os profissionais de TI estão entre as 10 categorias apontadas como as mais carentes na pesquisa 
"Falta de Talentos". Para Christina Marques, gerente da filial da Manager Assessoria em Recursos 
Humanos no Rio de Janeiro, o profissional de TI é indispensável para o mercado. "A procura é 
grande porque são especialistas que detêm o conhecimento em áreas específicas e os salários são 
muito bons. Não observo dificuldades em achar este profissional, mas é realidade que nem todos 
tem certificação de cursos", diz. 
 



Contudo, o diretor de RH da Claro avalia que a área de TI na telefonia móvel no Brasil tem apenas 
10 anos em operação e esta tecnologia exige que os profissionais, que já estão no mercado, 
modernizem-se e atualizem-se tecnicamente. Assim, na área de tecnologia móvel, engenheiros e 
profissionais de TI qualificados são disputados pela concorrência.  
 
"É fácil encontrar profissionais em fase de formação na área de tecnologia da telefonia móvel 
porque há grande demanda do mercado. No entanto, existe dificuldade em achar profissional para 
ocupar cargos que exigem maior especialização, qualificação e experiência em telefonia móvel 
porque é uma área nova", diz. Segundo o executivo, a juventude do setor o torna um segmento 
comprometido e competitivo, mas, em quatro anos, este quadro pode ser diferente. 
 
Segundo Costa, diretor-geral da Manpower no Brasil, a escassez de talento é uma realidade e 
causa impacto no mercado de trabalho. "Encontrar pessoas com nível técnico é facil, mas com 
perfil de liderança é mais raro no País", avalia. 
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