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EMPREGOS&NEGÓCIOS

CARREIRA ❚ Por conta da crise mundial, as empresas estão apostando em

profissionais com perfil de controladoria, especialistas em reduzir desperdícios

Engenheiros são
os mais requisitados
REGINALDO PEREIRA | AG. A TARDE

CARINE APRILE IERVESE

Áreas e profissões

caprile@grupoatarde.com.br

No mercado em geral

O caderno Empregos&Negócios
ouviu dez especialistas que entendem tudo sobre carreira e pediu para que eles indicassem as
profissões do futuro, levando
em consideração o atual cenário
mundial, que passa por mudanças em virtude da crise financeira, iniciada este ano.
De acordo com os consultores, a engenharia é a área considerada como a mais promissora
no mercado de trabalho brasileiro. Todos os entrevistados
destacaram os engenheiros como os profissionais que serão os
mais requisitados, a partir de
2009 e nos próximos dez anos.
No entanto, algumas áreas
surgem com força total para suprir as novas necessidades demandadas. Biotecnologia, genética, robótica e profissões ligadas à controladoria de custos
são alguns exemplos.
ESPECIALIDADES – Os consultores destacam também as especialidades, dentro da engenharia, que serão mais demandadas. São elas: meio ambiente,
petróleo, gestão de processos,
construção civil e alimentos.
“Essa mão-de-obra está cada
vez mais escassa e o mercado vai
se ressentir, até que novos profissionais entrem para atender a
essas demandas”, diz Fernando
Montero, diretor de operações
da Human Brasil, empresa paulista atuante na área de RH.
Os profissionais com formação ligada ao meio ambiente
também terão grande espaço de
atuação no mercado de trabalho
brasileiro, sejam eles de nível superior ou técnico. “Essa tendência é explicada pela constante
busca de processos que agridam
cada vez menos o globo terrestre. Portanto, quem se especializar nessa área estará num bom
caminho” , afirma Florence Heber, gestora do centro de carreiras da Unijorge.
TECNOLOGIA – Biotecnologia,
genética e tudo o que estiver relacionado ao estudo e aprimoramento da vida também está em
alta. Dentro da área de tecnologia da informação, os especialistas apontam a grande demanda
por profissionais nos setores de
desenvolvimento de software,
gestão da informação e negócios na internet.
Já a área de robótica se destaca em virtude da constante busca pela redução de custos. “Nada
melhor do que automatizar os
processos, para tornar a linha de
produção mais produtiva. Essa é
a tendência das empresas, principalmente depois desta crise”,
frisa Montero.
E, por falar em crise, Marcia

Engenharias
Meio ambiente
(advogados e engenheiros)

Genética
(engenheiros, biólogos, biomédicos,
técnicos)

IDOSOS – Com o envelhecimento
natural da população, as profissões ligadas ao bem-estar e ao cuidado com idosos estão em alta. “O
gerontólogo, por exemplo – profissional que identifica e atende às
necessidades das pessoas da terceira idade – já possui curso de nível
superior no Brasil”, afirma Mário
Fagundes, consultor de Recursos
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Na mira

Após 22 anos, Extudo muda de dono
O tradicional bar e restaurante Extudo, localizado no boêmio bairro
do Rio Vermelho, acaba de ser vendido. O novo proprietário é Vicente
Lima, dono do bar Gota Serena, na
Saúde. O valor do negócio não foi
revelado, mas o novo dono já está
investindo R$ 300 mil na reforma e
modernização do estabelecimento, previsto para ser reaberto em janeiro. O nome e o estilo do restaurante permanecem os mesmos,
adianta Lima, destacando que o Extudo vai surgir com nova decoração
e um cardápio ampliado. A famosa

Logística

cozinha, que fez a fama do lugar –
reduto de jornalistas, publicitários
e profissionais da área cultural –, no
entanto, permanecerá sob o comando do mesmo chef. O Extudo
estava sob a direção de um dos seus
fundadores, o diretor de serviços
turísticos da Secretaria de Turismo,
Fernando Ferrero, desde a sua fundação, há 22 anos. O ex-dono diz
que estava sem tempo para cuidar
do negócio, mas assegura que o
segmento de bar continua no seu
sangue, não descartando a idéia de
novos projetos ❚

(técnicos ou profissional com
especialização em logística)

XANDO PEREIRA | AG. A TARDE

Biotecnologia
(engenheiros, técnicos, físicos)

Bem-estar
(gerontólogo, reiki, massoterapia,
acumputura)

Tecnologia e gestão
da informação
(designer gráfico, arquiteto gráfico,
programadores e analistas de sistema)

Mineração
(técnico em mineração)

Automação
Ciências contábeis
Petróleo
(técnicos, eng. ambientais)

Gestão financeira
(controladoria, finanças corporativas
e planejamento tributário)

Gestão de pessoas
(administrador, psicólogo)

Construção civil
(engenheiros, arquiteto, decoradores)

Designer de produto
Comunicação
(relacionada à internet e às
empresas)

A engenharia de alimentos é uma das especialidades em alta

Almeida, gerente da filial da Ricardo Xavier Assessoria em Recursos Humanos em Salvador,
avisa que, em virtude do novo
cenário, o perfil dos profissionais da área de finanças vem
mudando.
“As empresas querem executivos com bom trânsito no mercado financeiro; além disso, estão surgindo os profissionais
com o perfil de controladoria
(controller), que reduzem desperdícios e trazem soluções inteligentes para os processos”,
afirma ela.
Outro profissional que será
cada vez mais solicitado é o especialista em logística. “Esta é
uma área em que a gente percebe uma enorme carência de profissionais, no País inteiro, e que
tem um futuro promissor”, prevê Gustavo Leal Salles, diretor
regional do Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Segundo ele, o mercado precisa de pessoas que possam
pensar na logística dentro e fora
de fábrica, no planejamento de
produção, além do mapeamen-

to e rastreamento de produtos.
AUTOMAÇÃO – Mesmo com a
redução expressiva da venda de
veículos no Brasil, por causa da
crise, o diretor regional do Senai
afirma que o setor de automação vai continuar em ascensão
no País.
“Existe uma tendência mundial em fabricar carros compactos e o Brasil é uma plataforma
de produção desse produto. Isso
não vai deixar de existir, muito
pelo contrário, devemos ampliar a nossa participação no
mercado mundial”, acredita
Gustavo Leal Salles.
Dentro da indústria, Salles
destaca a importância de alguns
profissionais: “Nós enxergamos
algumas áreas demandadas por
todas as indústrias, em todos os
segmentos. São os técnicos em
mecatrônica, manutenção industrial, segurança do trabalho
e instrumentação. Além disso, o
Pólo de Camaçari acabou de
completar 30 anos, está passando por uma fase de transição e
vai precisar repor os técnicos de
processos petroquímicos”.

Moda
(estilista, gestão de marca, gestão
de moda e varejo)

Medicina
neurologistas, neurocirurgiões,
pediatras

Na indústria
Especialista em logística
Plataformista
Operador de sonda

Técnicos
Processos petroquímicos
Mineração
Soldagem e caldeiraria
Edificações
Desenvolvimento
de software
Mecatrônica
Segurança do trabalho
Manutenção industrial
Técnico em instrumentação
FONTES Fernando Montero da Costa (Human Brasil),
Marcia Almeida (Ricardo Xavier Assessoria em RH), Gustavo
Leal Salles (Senai), Florence Heber (Unijorge), Maria Ângela
Costa Lino (Unifacs), Mariá Giuliese (Lensi & Minarelli),Agda
Lima (Talento RH), Daniele Vilas Bôas (Ativa RH), Ana
Cláudia Athayde e Mario Fagundes (Catho on line)

Profissões surgem para suprir demandas
As mudanças na economia mundial e o crescimento da expectativa
de vida do brasileiro fizeram surgir
profissões que atendem às novas
demandas. “Com a globalização,
criou-se o consultor de sustentabilidade, que tem a função de propor
medidas para reduzir ao máximo
os possíveis impactos ambientais
gerados pelas organizações“, conta Marcia Almeida, gerente da filial
da Ricardo Xavier Assessoria em
Recurso Humanos, em Salvador.
Outra nova profissão, segundo
a consultora, são os gerentes de diversidade, que analisam o quadro
de funcionários da empresa sob a
ótica da diversidade de raça, sexo,
aptidões, idade, entre outras características. “Tudo para equilibrar
a diversidade de idéias dentro da
empresa, o que é uma tendência”,
explica ela.
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❛

“O País precisa
cada vez mais do
profissional
melhor
qualificado”
Mariá Giuliese, consultora ❚

Humanos da Catho Online.
Fagundes aponta um aumento
de atuação também para os terapeutas dos mais variados segmentos, como massoterapia, acumputura, reiki e quiropraxia. “Isso também, tendo em vista a busca constante do brasileiro pelo bem-estar
físico, mental e espiritual“, diz o
consultor.
As carreiras ligadas ao relacionamento comercial internacional,
como a de diplomata, também fazem parte do mundo contemporâneo. “É um tipo de profissional que
será mais solicitado nos próximos
anos“, avalia Florence Heber, gestora do centro de carreiras da
Unijorge.
EXPERIÊNCIA – Mariá Giuliese,
especialista em análise e aconselhamento de carreira para diretores e presidentes de empresas e autora do livro Desenhando o Futuro
– Transições de Vida e Carreira, da
Quality Mark Editora, afirma que,
em virtude da crise, em 2009, as
áreas financeiras e de controladoria das empresas irão valorizar os
profissionais mais maduros e experientes, que já passaram por outras
crises.
“Antes deste impacto na eco-

nomia mundial, as empresas passaram pelo que chamamos de ”juniorização“ das profissões. Um
monte de profissionais juniores,
sem experiência, foi contratado.
Agora, com a crise, é cada vez mais
necessário pessoas maduras e com
capacidade de resolver problemas
sérios”, destaca Mariá.
VOCAÇÃO – A especialista em
análise e aconselhamento de carreira acredita que as pessoas não
devem focar sua decisão tendo em
vista as profissões mais requisitadas e sim avaliando a sua própria
vocação.
“O Brasil precisa de todos os
profissionais, do administrador, do
psicólogo, do fisioterapeuta. Só
que o País precisa cada vez mais do
profissional melhor qualificado,
mais preparado para lidar com o
mundo em constante crescimento
e transformação”, diz Mariá.
Para a coordenadora-geral de
pós-graduação da Unifacs, Maria
Ângela Costa Lino, um jovem que
optar por uma profissão de acordo
com as próprias aptidões sempre
fará uma escolha promissora. “Se
tem a vocação, o bom profissional
vai ter mercado sempre“, garante
a coordenadora.

O Extudo, que passa por reforma, será reaberto em janeiro

Termômetro
A Bahia vai sediar a primeira
indústria de processamento de
milho e seus derivados, como
ração e fubá, com capacidade
de produção de 165 milhões
de quilos por ano. A unidade
vai ser instalada no município
de Luís Eduardo Magalhães,
no oeste do Estado, e tem
investimento de R$ 30
milhões. O faturamento
previsto é de R$ 200 milhões ❚
A Ramos Catarino está firme
no seu projeto de expansão,
contrariando, inclusive, as
especulações de retração no
mercado da construção civil.
Prova disso é o recente
investimento feito na compra
de um terreno no Cabula, da
ordem de R$ 13 milhões, e a
previsão de aquisição de um
outro em Brotas. O grupo
português é formado por 15
empresas de diversas áreas ❚
Parece que a crise não atingiu
mesmo o mercado imobiliário.
Os lançamentos continuam
pipocando pela cidade. Na
semana passada foi a vez de a
Santa Helena Construtora e da
Lorenzo Noya Incorporadora
fazerem o pré-lançamento de
um empreendimento. O
Pituba Privilege Residence será
um home service com 249
apartamentos, juntamente
com um smart mall com 30
lojas e um café no piso térreo.
As vendas estão a cargo da
Brito & Amoedo ❚
Com um investimento de
R$ 500 mil, a Empório Magma,
loja de objetos de decoração,

fez uma ampla reforma e
reestruturou toda a loja
localizada no Caminho das
Árvores ❚
90% das 201 lojas da
expansão do Salvador
Shopping já estão locadas. As
10% restantes serão
guardadas estrategicamente
pela direção para marcas que
considera importantes. Além
de grifes já presentes na
cidade como Calvin Klein, e
Victor Hugo, o centro de
compras terá Nike, Vuarnet,
Oakley e 2nd Floor, todas
inéditas em Salvador, além de
uma unidade do Serviço de
Atendimento ao Cidadão –
SAC e uma agência do Banco
do Brasil. As novas lojas serão
inauguradas em 9 de
setembro de 2009 ❚
A Fábrica de Óculos vai
inaugurar duas novas lojas na
Bahia: em Feira de Santana e
no bairro de Itapuã, na capital
baiana. A rede, que possui 30
pontos-de-venda na Bahia e
em Sergipe, foi adquirida em
2007 pelo grupo holandês Hal
Investments B.V. ❚

Em foco
Luiz Collier é o novo diretor
administrativo da
Norsa/Coca-Cola, empresa
fabricante e distribuidora dos
produtos com a marca
Coca-Cola nos estados da
Bahia, Ceará, Rio Grande do
Norte e Piauí ❚

