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EM ALTA

Conheça as dez profissões
mais cobiçadas pelo mercado
Pesquisa feita pela Manpowergroup revela que o mercado carece, principalmente, de
engenheiros, profissionais de TI, contadores, operaários e operadores de máquinas
ANA PAULA SILVEIRA
asilveira@jcom.com.br

O

ano de 2016 vai ficar
marcado na memória
dos brasileiros por boas
e más notícias. O Rio de
Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em agosto, com a promessa de deixar
um legado de infraestrutura para a cidade. O Vasco da Gama está na final do campeonato carioca de futebol, o que traz um alívio para muitos torcedores. Por
outro lado, o País pode vivenciar, pela segunda vez em sua
história recente, o impeachment de um presidente da República, com a deflagração de
uma violenta crise política e
econômica.
Para muitas pessoas, esse panorama pode ser considerado
assustador; porém, outros vislumbram uma grande oportunidade para ganhar maior valorização em sua carreira profissional. Um estudo realizado pela
Manpowergroup revela as dez
profissões mais cobiçadas pelo
mercado de trabalho no Brasil e
no mundo atualmente.
Tal pesquisa, desenvolvida
por especialistas da área de recursos humanos, de 41 países,
coloca no topo da lista os seguintes profissionais: engenheiros, especialistas de tecnologia
da informação, contadores, operários, operadores de máquinas
(na indústria e no campo), técnicos (nas áreas de laboratório,
escritório, raios-X, enfermagem,

edificações, meio ambiente),
auxiliar de escritório, motoristas, vendedores e profissionais
de ofício (padeiros, açougueiros,
chefes de cozinha, eletricistas,
marceneiros e mecânicos).
E quais seriam os motivos da
alta demanda dessas atividades
profissionais no mercado de trabalho?
Na avaliação da diretora de
RH da Kelly Brasil, Valéria Andrade, existe uma carência de
profissionais capacitados. Outro
fator determinanate é que foram abertas muitas oportunidades de trabalho nessas áreas.
"Existe maior demanda por esses profissionais do que a capacidade formá-los e despejá-los
no mercado". Outro ponto é que
o especialista em finanças, por
exemplo, teve seus horizontes
abertos para outras áreas, como
a engenharia. "Muitos profissionais migraram para áreas onde
sua expertise também é valorizada", complementa.
Qualificação
A exigência de profissionais
bem qualificados e com diferencial exigidos pelo mercado de
trabalho são fatores determinantes para serem contratados,
na avaliação da coach Fátima
Mangueira. "Nesse contexto, faltam candidatos considerados
'mais' preparados para ocupar
as vagas disponíveis, mesmo
tendo um exército de pessoas à
procura de emprego", analisa.
Se a escassez se deve à falta

de profissionais capacitados, a
coach Fátima Mangueira explica que não há incentivo dos setores público e privado para investir no desenvolvimento comportamental (mudança de comportamento) e nas competências essenciais para cada cargo."Hoje, o mercado demanda
que o profissional esteja aberto
ao aprendizado, se adapte com
facilidade ao ambiente corporativo e seja rápido para aprender
em seu novo trabalho. "É preciso, também, ter visão sistêmica,
uma amplitude perceptiva, saber enxergar os problemas do
ambiente, mesmo estando dentro dele", completa.
De acordo com a coordenadora do curso de formação em
rh da Escola de Negócios da
PUC-Rio, Eliane Leite, a mudança no estilo de vida, nos últimos
dez anos, é um dos fatores atribuídos ao fenômeno constatado
na pesquisa. "Na perspectiva da
formação do indivíduo, ainda
falamos de carreira (no singular)
e o mundo nos cobra diferentes
papéis. Será que careira é singular ou plural? Quantas "cores"
eu posso ter em diferentes fases
da vida? Como posso fazer isso
de forma gradual em diferentes
graus de profissionalização?
Ainda somos uma sociedade
dos doutores. Algumas classes
sociais se sentiriam ofendidas se
seus descendentes decidissem
ser técnicos ou padeiros", constata a professora.
“A educação familiar desestimula a grande maioria dessas

opções profissionais, o sistema
educacional não profissionaliza
nem qualifica, ou seja, as empresas optam por outros caminhos que não suprem as lacunas
de profissionalização e o governo não possui programas de fomento e incentivo suficientes
que apoiem as transformações
necessárias para resolver a questão”, completa Eliane.

Coach Fátima
Mangueira:
mercado carece
de profissionais
qualificados

PROFISSÕES QUE ESTÃO NO TOPO DO RANKING DA PESQUISA
ENGENHEIROS – uma das
categorias profissionais com
maior escassez no planeta. No
Brasil, embora tenha aumentado o número de formações
acadêmicas na área, número
é considerado insuficiente para atender a demanda.

OPERADORES DE MÁQUINAS
– Tanto na indústria como no
campo, onde as máquinas ficaram mais modernas e tecnológicas e, por isso, precisam
de pessoas realmente especializadas para dirigi-las, nas
colheitas, por exemplo.

PROFISSIONAIS DE TI – Gestores de TI, programadores, desenvolvedores e administradores
de bancos de dados são funções
amplamente valorizadas e em
falta no mercado mundial.

TÉCNICOS – Ainda é baixo o
número de profissionais disponíveis no mercado. Se você
tem algum curso nesta área
(laboratório, escritório, raiosX, enfermagem, edificações,
meio ambiente, por exemplo)
pode ser sua chance de conquistar um emprego.

VENDEDORES – Tida como profissão de segundo
escalão, a área de venda,
muitas vezes, é preterida
pelos profissionais, o que
acaba gerando um déficit
de mão de obra nesta área
e grande turnover.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
– Este é um profissional que
dá suporte as rotinas de um
escritório em todos os seus
segmentos e ajuda na organização das demandas,
agendamentos e processos
pertinentes.

PROFISSIONAIS DE OFÍCIO
– Padeiros, açougueiros,
chefes de cozinha, eletricistas, marceneiros e mecânicos, das chamadas profissões de ofício, também
estão em falta do mercado
de trabalho brasileiro.

CONTADORES – Os profissionais de contabilidade, no Brasil,
também ainda estão em falta
e são bastante procurados por
empresas e pessoas físicas que
precisam de orientações e dos
seus serviços contábeis.
OPERÁRIOS – Especialmente aqueles ligados à construção civil.

MOTORISTAS – Especialmente aqueles do setor de
transpor tes (caminhão),
cuja demanda é bastante
alta em nosso país devido
à necessidade de escoamento produtos, bens e
matérias-primas por meio
de rodovias.
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Fabiana de Luna,
GERENTE DE MARKETING DO SHOPPING RIOSUL

“O varejo precisa ser criativo
e ter foco no cliente”
Aos 36 anos, o shopping
RioSul renova sua marca
com uma estratégia de
branding criada pela
área de marketing em
parceria com a agência
FCB. Nessa entrevista, Fabiana conta os desafios
de se manter vibrante e
fazer juz à sua incontestável alma carioca.
Qual o maior desafio para um
shopping se manter atual e vibrante em uma cidade como o
Rio de Janeiro?
O principal desafio para qualquer negócio é ter uma identidade, um DNA e se manter fiel a
ele, pois é assim que se estabelece uma real conexão com o cliente. O Rio de Janeiro é cool, vibrante, democrático, e o RioSul é
um pedaço do Rio de Janeiro, faz
parte da história da cidade. Isso valida a assinatura de
shopping carioca pelo próprio carioca que sempre tem
uma vivência bacana pra contar sobre ele e o RioSul. Tem
pessoas que começaram a namorar aqui, pedidos de casamento, o primeiro shopping... Ser atual é ser verdadeiro
e isso o RioSul é.
O RioSul sempre foi o "verdadeiro" shopping carioca.
Essa "alma" a comunicação vem procurando resgatar
nos últimos tempos. De que forma?

Estamos nos apropriando ainda mais da nossa “alma carioca”. A
campanha de 2016 teve esse briefing e tem esse propósito. As fotos
e imagens reverenciam o “viver o
Rio”. Refletem a cidade, o sol, o lifestyle carioca com fotos e imagens de fatos que realmente acontecem no Rio de Janeiro.
Que ações ainda estão previstas
nesse trabalho de branding?
Vamos trazer o “viver o Rio” para dentro do RioSul cada vez mais.
E também atuando no cuidado
com o entorno. Temos ações importantes de sustentabilidade como a Trilha da Babilônia que é promovida pelo RioSul, e faz parte de
uma ação maior de reflorestamento e manutenção da floresta que é
desenvolvido desde 1987, nos morros da região, numa colaboração
entre o RIOSUL, o CGA, o Exército
Brasileiro, a Prefeitura da Rio, a Associação dos Moradores da Babilônia (AMABI), o Grupo de ação
ecológica (GAE) e a Associação de
moradores da rua Lauro Muller (ALMA).
Que desafios tem o varejo em um período tão difícil?
Nos tempos difíceis o varejo precisa ser criativo, inovador e criar com personalidade e foco no cliente. A crise
precisa ser vista sempre como um momento de oportunidade. Fazer diferente do concorrente. Buscar conhecer
muito e se relacionar com seu público de forma próxima
e verdadeira.

Shopping Nova Iguaçu abre suas portas
Em meio a um dos anos mais difíceis da
história do varejo, mais um shopping abre
suas portas: o empreendimento da Ancar
Ivanhoe Shopping Nova Iguaçu teve
investimentos de R$ 400 milhões e foi
desenvolvido com conceito multiuso –
reunindo opções de compras, lazer,
hotelaria e escritórios. O shopping ocupa
45 mil metros quadrados, tem 250 lojas e
oito âncoras. Entre as operações
exclusivas estão Saraiva, Camicado,
Academia Fórmula e restaurante
Fronteira. Desde a concepção do projeto
arquitetônico, questões como redução de
consumo de energia, reaproveitamento de
água, tratamento de esgoto e reciclagem de lixo foram pensados para gerar uma
economia de 5%. Ações nas redes sociais aproximaram o empreendimento da
população local meses antes da inauguração, realizada ontem (28), e levaram a
fanpage do mall já contabilizar mais de 82 mil seguidores. A campanha de
inauguração é assinada pela Binder.

Comercial pede o sim para a Recreio Veículos
"Pelos preços baixos, pela taxa zero, pelo melhor atendimento, por mais
conectividade, por Up! mais barato, pelo Gol parecelado, por tudo isso, diga
Sim à Recreio Veículos!" O texto inspirado nos votos do impeachment contra e a favor - de vários deputados, entra no ar neste final de semana no
filme de varejo da 11:21 para a Recreio Veículos. O comercial alterna cartelas
e cenas filmadas dos modelos VW anunciados e foi criado por Gustavo
Bastos, diretor de criação e sócio da agência.
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