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INTRODUÇÃO
Mesmo com baixo crescimento do Brasil, algumas áreas terão aumentos
mais expressivos Levando em conta o ritmo de crescimento do Brasil, o
ano de 2015 não terá um índice expressivo de aumento salarial. Contudo,
mesmo com esse cenário pouco animador, algumas áreas conseguirão
aumentos um pouco mais significativos do que a maioria. Isso é o que
aponta o Guia Salarial da Robert Half, consultoria de recrutamento de São
Paulo, que mapeou como será a remuneração do país no próximo ano. A
pesquisa foi divulgada na edição de novembro da revista Você S/A.
Entre as áreas que terão os maiores aumentos salariais estão Engenharia,
Finanças e contabilidade, Tecnologia, Recursos Humanos, Mercado
Financeiro, Marketing e Vendas, Seguros e Jurídico.
Para o consultor da SBA Associados, Mércio Roney Blasius, espera-se
para 2015 um ano de muita cautela por parte dos investidores com
tendência de baixo crescimento, e isso afeta diretamente os salários,
inibindo as negociações com ganho real para o trabalhador. Ele relembra
que o valor do salário mínimo é calculado com base no percentual de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mais a reposição da inflação
do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Quanto a algumas áreas se diferenciarem e terem melhores perspectivas de
ganho é comum de acordo com o momento econômico, ressalta Mércio.
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“Para o profissional aproveitar essa oportunidade a fórmula não muda:
esteja sempre atualizado, não foque exclusivamente na sua área de atuação,
tenha visão do todo, atente às novidades do mercado para apresentar
alternativas inovadoras para que você e sua equipe, mesmo nos tempos
mais difíceis, atinjam os resultados planejados, buscando não somente
aumento da remuneração mensal, mas sim, completá-la com incentivos de
curto

prazo

(PLR

e

Bônus)”,

aconselha.

1.0 OS DESTAQUES NAS ÁREAS QUE MAIS DEVEM TER
AUMENTO SALARIAL
ENGENHARIA – Há demanda por engenheiros, principalmente nas áreas
de serviços, bens de consumo, varejo, Telecom, energia, agronegócio e
bens de capital.
Coordenador de planejamento – aumento de 13% - Salários variam entre
R$ 8 e R$ 17 mil
Gerente de melhoria continua – aumento de 11,5% - Salários variam
entre R$ 12 e R$ 26 mil
Diretor de logística – aumento de 5% - Salários variam entre R$ 20 e R$
50 mil
FINANÇAS E CONTABILIDADE – Pelos próximos três anos as áreas
mais valorizadas são as que lidam diretamente com o controle de caixa,
como setores de planejamento financeiro, controladoria e custos.
Analista contábil ou fiscal júnior – aumento de 13% - Salários variam
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entre R$ 2,5 e R$ 4,2 mil
Gerente de planejamento financeiro – aumento de 10,5% - Salários entre
R$ 9 e R$ 27,5 mil
Diretor financeiro – aumento de 9% - Salários entre R$ 15 e R$ 90 mil
TECNOLOGIA – Os profissionais de TI têm oportunidades em startups e
em empresas de médio porte que estão internalizando a área. Em Santa
Catarina o mercado de TI é o que mais cresce.
Analista de ERP sênior – aumento de 17% - Salários entre R$ 8 e R$ 17
mil
Analista de negócios sênior – aumento de 10,5% - Salários entre R$ 7 e
R$ 14 mil
Coordenador de sistemas – aumento de 10% - Salários entre R$ 8,5 e R$
17 mil
RECURSOS HUMANOS – A partir do 2º semestre de 2014, as
contratações aumentaram e o mercado deu uma leve aquecida, tendência
esta que deve se manter. As empresas procuram fazer com que a área de
RH seja estratégica e se aproxime da diretoria e da presidência.
Gerente de recursos humanos – aumento de 17% - Salários entre R$ 6 e
R$ 14 mil
Gerente de treinamento e desenvolvimento – aumento de 9% - Salários
entre R$ 8 e R$ 20 mil
MERCADO FINANCEIRO – A estagnação econômica aumentou a
procura de profissionais que atuam nas áreas de apoio dos bancos.
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Analista júnior de risco de mercado – aumento de 10% - Salários entre
R$ 4,7 e R$ 7,4 mil
Gerente de auditoria – aumento de 6% - Salários entre R$ 12,7 e R$ 19
mil
Gerente de controladoria – aumento de 55 – Salários entre R$ 11,5 e R$
18 mil
MARKETING E VENDAS – O setor de serviços puxa as contratações, e
os profissionais em alta são mutitarefas e sabem gerar valor para as
empresas.
Supervisor de vendas – aumento de 9,5% - Salários entre R$ 5,5 e R$ 12
mil
Gerente de marketing – aumento de 11% - Salários variam entre R$ 7 e
R$ 25 mil
SEGUROS – O dinamismo do mercado, com entrada de seguradoras
multinacionais e a abertura de startups especializadas em seguros e
resseguros online, vai continuar.
Analista de resseguros – aumento de 11% - Salários entre R$ 7 e R$ 25
mil
JURÍDICO – Novos escritórios especializados procuram técnicos, e os
generalistas têm chances em empresas.
Advogado pleno consultivo trabalhista – aumento de 10% - Salários entre
R$ 4 e R$ 10 mil
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Gerente jurídico de empresas – aumento de 19% - Salários entre R$ 11 e
R$ 23 mil

2.0 AS CARREIRAS MAIS PROMISSORAS PARA OS PRÓXIMOS
DEZ ANOS
Especialistas apontam áreas que devem oferecer boas oportunidades. Saiba
por que setores podem avançar e confira carreiras que devem ser
beneficiadas.
Na semana passada, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou estudo apontando as carreiras universitárias e técnicas que
registraram maior expansão no Brasil entre 2009 e 2012. Ficou a dúvida:
quais terão o melhor desempenho no futuro? A pedido de VEJA.com, um
time de especialistas em mercado de trabalho da Universidade de São Paulo
(USP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ipea e de empresas de
recrutamento e seleção respondeu à questão. Para eles, as profissões mais
promissoras para os próximos dez anos fazem parte de quatro grandes áreas
da economia que apresentam boas perspectivas de crescimento. São elas:
saúde, educação, tecnologia da informação e comunicação (TIC) e
engenharia. Confira a lista abaixo:
1º Analista de TI;
2º Enfermagem;
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3º Relações Públicas, Publicidade , Mercado e Negócios;
4º Secretariado Executivo;
5º Farmácia;
6º Administração;
7º Engenharia Civil;
8º Recursos Humanos;
9º Advocacia;
10º Magistério ( 1ª a 4ª série do ensino fundamental)

3.0 AS OITO CARREIRAS TÉCNICAS COM MAIOR EXPANSÃO
DE VAGAS NO BRASIL
1º Técnicos da Ciência e da Saúde Humana;
2º Técnico em eletroeletrônica e fotônica;
3º Técnico em operações comerciais;
4º Técnico das ciências Administrativas;
5º Professores de ensino profissionalizante;
6º Técnico em informática;
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7º Instrutores e professores de escolas livres;
8º Desenhista técnico e modelista;

4.0 AS DEZ CARREIRAS COM MAIOR PERDA SALARIAL NO
BRASIL
Estudo do Ipea analisou dados do período compreendido entre 2009 e 2012
Delegados de polícia, chefes de cozinha, editores e engenheiros ambientais
estão entre os cargos profissionais que registraram as maiores perdas
salariais entre 2009 e 2012, segundo o estudo Radar - Tecnologia,
Produção e Comércio Exterior, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O levantamento comparou os
salários de profissionais admitidos em janeiro de 2009 com os vencimentos
dos contratados em dezembro de 2012.
1º Delegados de polícia;
2º Engenheiros Ambientais e afins;
3º Chefes de cozinhas e afins;
4º Músicos intérpretes;
5º Engenheiros de alimentos e afins;
6º Defensores públicos e procuradores da Assistência Judiciária;
7º Professores de ciências físicas, químicas e afins do ensino superior;
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8º Editores;
9º Profissionais da metrologia;
10º Profissionais de comercialização e consultorias de serviçoes bancários;

5.0 CURSOS TÉCNICOS: CONHEÇA OS 5 MAIS VALORIZADOS
Saiba mais sobre os Cursos Técnicos e veja quais são as áreas de atuação
dos cursos mais valorizados
O Ensino Técnico é uma metodologia de ensino realizada em instituições
autorizadas e que oferecem uma formação e diploma diferenciado do
diploma oferecido pelas universidades, a capacitação é mais objetiva e
técnica. É uma modalidade de ensino que possibilita uma integração rápida
do

estudante

no

mercado

de

trabalho.

Os Cursos Técnicos são cursos que tem como principal objetivo capacitar
os alunos para que tenham habilidades práticas e teóricas nas atividades de
setor produtivo, sobretudo no ramo industrial. Tem como foco auxiliar seus
estudantes para que estes tenham um acesso mais rápido ao mercado de
trabalho, se comparado aos cursos de graduação e licenciatura.
Embora a formação técnica seja mais focada que na formação de Bacharéis
e Engenheiros, os profissionais formados em um Curso Técnico tem um
perfil muito interessante para a indústria. Tal curso é destinado a todos os
alunos que concluíram o Ensino Fundamental e desejam uma rápida
10

inserção no mercado de trabalho. É interessante ressaltar a necessidade de
conclusão do ensino médio para obter o diploma técnico.
1º Curso Técnico em Edificações;
2º Curso Técnico em Produção de Alimentos;
3º Curso Técnico em Meio Ambiente;
4º Curso Técnico em Petroquímica;
5º Curso Técnico em Computação;

6.0 CONHEÇA DEZ CURSOS TÉCNICOS QUE ESTÃO ENTRE OS
MAIS PROMISSORES, SEGUNDO ESPECIALISTAS
Para quem tem interesse em fazer um curso técnico, este ano reserva uma
boa novidade: o lançamento do Sistema de Seleção Unificada para Cursos
Técnicos (Sisutec), previsto para agosto, deve facilitar o acesso às escolas
que oferecem oportunidades na área. Além disso, a presidente Dilma
Rousseff está disposta a investir na modalidade de ensino. Recentemente,
ela disse que a expectativa é ter 208 novas escolas federais de educação
profissional e tecnológica em funcionamento, até o fim de 2014. Então, que
tal conhecer alguns dos cursos mais valorizados, na opinião de
especialistas?
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1º Técnico em Meio Ambiente
Esta formação tem muitas oportunidades nas áreas de construção e
indústria, além de óleo e gás. De acordo com o gerente executivo da
empresa de recrutamento especializada em profissionais técnicos Page
Personnel, Luis Fernando Martins, este técnico vai adequar uma obra ou
uma área de produção ao meio ambiente."Está em alta porque tem sido
ampliada a produção em áreas virgens, em função da ocupação urbana."
O salário médio inicial está em torno de R$ 3,5 mil.
2º Técnico em Redes de Computadores
Segundo Luis Fernando, as empresas precisam, cada vez mais, ampliar o
setor dedicado a esta área e, portanto, contratar mais pessoas para a
manutenção de rede. "Não só para segurança da informação, mas para
que a rede funcione de forma estável, evitando prejuízos", justifica. O
salário inicial para esses profissionais gira em torno de R$ 3 mil.
3º Desenvolvedor Mobile
Quem busca a área tem a missão de desenvolver novas plataformas de
comunicação para empresas e organizações. "As áreas de TI e
telecomunicações estão recebendo muitos investimentos a cargo da
chegada da internet 4G e do aumento do poder de compra da população.
As empresas precisam de pessoas que estejam aptas a atender às
demandas desse público, que, cada vez mais, se comunica e compra por
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meio de smartphones e tablets", explica Luis Fernando. O salário pode
chegar a R$ 5 mil.
4º Técnico em Comércio Exterior
Em uma economia globalizada, o espaço para esse profissional é grande.
"Quem for trabalhar na área, vai estar muito ligado à negociação de
insumos e ao mercado externo, com foco em diminuir o preço final do
produto ou da prestação de serviços", diz Luis Fernando. Como ele
pontua, este é o tipo de profissional que estará sempre em alta. Afinal,
nenhuma empresa quer ter gastos considerados desnecessários. O salário
inicial pode chegar a R$ 3,5 mil.
5º Técnico em Geoprocessamento
Esta profissão tem um mercado quente nas áreas de óleo e de gás, que
estão cheias de oportunidades no Brasil. Os técnicos atuam na análise de
todo o terreno onde a empresa está instalada. "Em tempos de pré-sal,
estes profissionais estão bastante valorizados", avalia Luis Fernando. O
salário médio inicial é de R$ 4 mil.
6º Técnico em Mecânica
Esta dica é do gerente de Estudos e Prospectiva da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Márcio Guerra. Ele comenta que os
profissionais desta área encontram muita versatilidade no mercado de
trabalho, podendo atuar em ramos que vão da alimentação ao têxtil. "Os
técnicos trabalham na fabricação, na montagem e na instalação das
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máquinas e equipamentos. Na medida em que a indústria cresce, eles têm
emprego quase garantido, porque as máquinas continuam em
funcionamento e sempre precisam de manutenção", afirma Márcio. Para
quem está começando, o salário médio é de R$ 2.200.
7º Técnico em Eletrotécnica
Este profissional trabalha na parte de avaliação de projetos e esquemas de
instalações, desenvolvendo estudos e projetos de eletricidade. Há
oportunidades não só no campo industrial, mas também no ramo de
sistemas de distribuição e armazenamento de energia. "Como o país
passa por uma expansão no setor de energia, há muitas vagas, sobretudo
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste", afirma Márcio. O salário
médio inicial é de R$ 1.700
8º Técnico em Segurança do Trabalho
Segundo Márcio Guerra, trata-se de um profissional que realiza
inspeções para impedir situações de risco e elabora projetos para evitar
acidentes. Nos últimos anos, esses técnicos ganharam importância por
conta do grande contingente de obras na construção civil. Mas, como
observa o especialista, ele é requisitado em quase todos os ramos, pois
contempla qualquer setor que reúna grandes números de trabalhadores,
como o têxtil e o alimentício. O salário médio inicial é de R$ 1.900.
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9º Técnico em Construção Civil
Também conhecido como técnico em edificação, esse profissional
coordena a ação construtiva junto ao engenheiro. "A construção civil
ainda carece desses profissionais, que atuam no meio de campo,
cuidando do planejamento da obra. Vale destacar que, além de atuar na
linha habitacional, esse técnico também pode estar no segmento de
infraestrutura, onde há pouca mão de obra", avalia Márcio. O salário
médio inicial é de R$ 2.200.
10º Técnico em Logística
Encerrando a lista, Márcio Guerra indica essa profissão que tem como
meta planejar, programar e coordenar as operações de transporte e
distribuição de uma empresa. Segundo ele, esse profissional está muito
valorizado porque a logística é um grande gargalo na distribuição de tudo
o que é comercializado no país e, por isso, fundamental para a
competitividade das empresas. "É um problema físico, mas também de
planejamento. E esses profissionais acabam atuando também com o
mercado internacional", comenta Márcio, acrescentando que as
oportunidades estão em setores como mineração e alimentos. O salário
médio inicial é R$ 2.100.
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