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Mensagem do Diretor

Os tempos são desafiadores para o setor 
de petróleo e gás. Enquanto a indústria 
está em compasso de espera para novos 
projetos, as empresas cuidam de se es-
truturar financeiramente, amadurecer 
suas equipes e treinar seus profissionais 
para as oportunidades que se aproxi-
mam nos próximos anos.

Nesse cenário, a Robert Half preparou 
um material que serve como um guia 
para profissionais do setor. Além de en-
trevistas com presidentes de empresas 
dessa indústria, que continuam 
investindo em recrutamen-
to, capacitação e reten-
ção de suas equipes, 
elaboramos um pa-
norama do segmen-
to de petróleo e gás. 

O nosso objetivo é 
fornecer informa-
ções relevantes para 
o mercado, com da-
dos sobre cada uma 

das fases do ciclo do petróleo e dicas de 
empregabilidade, preparando o leitor 
para as boas oportunidades profissio-
nais.

O mercado de petróleo e gás é promis-
sor, mas exigente. Bons profissionais, 
qualificados e preocupados em cons-
truir carreiras consistentes, são disputa-
dos pelos empregadores o tempo todo. 
O momento é de pensar em desenvolvi-
mento profissional planejado e susten-

tável.

Aproveite a leitura!

Sócrates Melo  
Associate Director 
Robert Half

Oportunidades à vista

O momento é de pensar em 
desenvolvimento profissional 

planejado e sustentável“

“
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Depois de atuar por 10 anos no mercado de 
petróleo e gás, percebo que o maior desafio 
das empresas não é exatamente a captação do 
talento. Existem bons profissionais no merca-
do, boas formações disponíveis, e muitas vezes 
é demorado encontrá-los, mas o cenário hoje é 
mais animador do que o de alguns anos atrás.
Em uma empresa de 3 mil funcionários como a 
Huisman, o grande desafio é encontrar o pro-
fissional de engenharia que, além de capacita-
do, tenha foco em produto, visão de negócios 
e comunicação. Temos no Brasil uma deficiên-
cia endêmica de engenheiros que saibam se 
comunicar – a maioria deles vive em uma reali-
dade muito técnica e não se importa com áre-
as complementares como logística, operações 
e finanças. Esse profissional é o verdadeiro  
talento para o negócio e provavelmente che-
gará a instâncias bem superiores na empresa.

É por isso que acredito que o  
perfil comportamental tem 
alcançado uma importân-
cia maior; o que contrata 
um profissional é a com-
petência, mas muitas 
vezes é a habilidade de 
relacionamento que 
vai demiti-lo. 

Há muitos técnicos 
qualificados que não 
conseguem trabalhar em 

grupo e, depois de algum tempo não funcio-
nam para a empresa. 

É importante que esse profissional também te-
nha comprometimento: não adianta contratar 
um excelente engenheiro que vai sair da com-
panhia em poucos meses.

Esse é um dos grandes desafios das empresas 
hoje: manter os bons profissionais. O nosso 
mercado é muito agressivo em termos de re-
muneração. No entanto, percebo que o salário 
é apenas um dos fatores que retêm os profis-
sionais, porque horizontes e progressão de 
carreira também são importantes.  

Os próximos 4 anos vão demandar muito do 
mercado – existe uma estimativa de aumento 

de 40% na produção 
de barris de petróleo 
no Brasil. Assim como 
o setor é exigente, eu 
também sou em re-
lação aos candidatos: 
quero contratar com ra-
pidez, eficiência e busco 
a maior qualidade possí-
vel em um profissional. 
Contratar o profissional 
errado é perder dinheiro. 

Nirceu Castro, 
Regional Director, Huisman Equipment BV

O talento existe, mas é difícil encontrar 
quem saiba unir formação técnica e 

perfil comportamental“

“
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Quando assumi como CEO da TAPB no início 
do ano, em pleno processo de reestruturação, 
foi preciso contratar um time novo e atrair pro-
fissionais com boas propostas. O mercado não 
está tão aquecido, mas este é o momento certo 
de investir na formação de uma equipe estru-
turada. Neste mercado, não adianta contratar 
quando a demanda por projetos estiver alta, 
porque não é possível treinar rapidamente um 
novo contratado. Caso contrário, continuamos 
a alimentar o círculo vicioso de “roubar” profis-
sionais do concorrente.

Mas por ser um mercado que se desenvolveu 
muito recentemente no Brasil, o setor de pe-
tróleo e gás ainda sofre muito com escassez de 
pessoas. Considerando o número de empre-
sas que chegou ao país nos últimos 14 anos, 
o conhecimento específico que se necessita 
e o grande problema regulatório do 
negócio, é extremamente desa-
fiador contratar profissionais.

Como a TAPB cresceu 
muito rápido e atingiu 
mais de 200 funcioná-
rios em apenas 4 anos, 
tivemos que contratar 
muitos profissionais de 
back office, gerentes, 
coordenadores, profis-
sionais que vão dar su-
porte à operação. Atrair 

pessoas tem sido um desafio, mas acredito que 
há dois fatores principais que motivam nossos 
candidatos, que são um pacote de benefícios 
competitivo e, no caso dos cargos executivos, 
a oportunidade de participar do momento 
de reestruturação e construção da empresa. É 
muito atrativo para os profissionais participar 
do crescimento de um projeto, com o senti-
mento de que eles realmente têm voz na ges-
tão do negócio.

No mercado como um todo, percebo que a 
formação proporcionada aos profissionais 
não é suficiente – ainda faltam muitos outros 
aspectos como o domínio de inglês, que é 
essencial para quem atua offshore e na área 
marítima. Nesse ponto, a Robert Half trouxe 
candidatos que foram contratados rapida-

mente e se mostraram 
gestores com desem-
penho excepcional, 

mesmo levando em 
conta que os perfis 
que precisamos são 
muito especializados 
e difíceis de conseguir 
no mercado. É preciso 
que o profissional en-
tenda muito bem o mo-
mento vivido pela em-

presa, o nosso jeito novo 
de trabalhar.

Fernanda Mattos, 
CEO da TAPB Empreendimentos

O mercado não está aquecido, 
 mas este é o momento certo de investir  

na formação de uma equipe“

“
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A BW Offshore começou suas atividades no 
Brasil em 2008. Nos anos subsequentes mer-
cado se tornou aquecido, com um intenso 
crescimento e alta competitividade por mão 
de obra qualificada. 

Neste momento, o cenário está mais calmo, 
mas com as atividades planejadas para a área 
de petróleo no país, acreditamos que haverá 
um movimento de retomada nos próximos 
anos. E a BWO está se preparando para isso. 
Hoje, a empresa no Brasil tem 600 funcioná-
rios, uma estrutura forte, com conhecimento 
e presença de mercado, e esse é um dos dife-
renciais para atrair profissionais.

O aquecimento do mercado e a competitivi-
dade de mão de obra para este segmento nos 
últimos anos gerou um aumento de salários 
agressivo, e ao mesmo tempo afe-
tou o turnover de profissionais 
na área. O momento atual 
do mercado de FPSO está 
mais tranquilo, mas o 
problema continua la-
tente.  Em comparação 
com outros países, no 
Brasil a rotatividade é 
muito alta, principal-
mente em offshore, e 
esse é o nosso grande 
desafio.

Acredito que há duas formas para evitar esse 
problema: uma delas é conscientizar os fun-
cionários de que eles têm oportunidades de 
crescimento de carreira em uma empresa 
com futuro, presença global e contratos de 
longo prazo no Brasil, como é o caso da BWO.  

Além disso, a empresa investe  na  qualifica-
ção de seus profissionais. Nossa estratégia é 
buscar jovens talentos no mercado e formá-
-los para que eles cresçam rapidamente na 
empresa. Com isso, conseguimos manter 
uma equipe preparada para atender o mer-
cado. Esta é uma forma proativa de agir que 
vem trazendo bons resultados para a empresa.

O profissional brasileiro é bem qualificado e tem 
uma capacitação técnica de nível internacional.  

Associado a isso é fun-
damental dominar o 
idioma inglês e, prin-
cipalmente, ter atitude 
positiva para lidar com a 
diversidade cultural de 
uma empresa global. 

Jon Harald Kilde,
Gerente Geral da BW Offshore do Brasil

Nossa estratégia é buscar 
jovens talentos no mercado e 

formá-los para que eles cresçam 
rapidamente na empresa“

“

O maior desafio de qualquer empresa de pe-
tróleo hoje é conseguir capacitar de forma 
adequada os seus funcionários. Como o mer-
cado é muito competitivo e tem uma grande 
rotatividade, é por meio da qualificação que 
se consegue reter os profissionais. Ter uma 
política de RH estruturada, que invista nas 
pessoas, é uma questão-chave para mantê-
-las comprometidas com o negócio.

É por isso que o que mais valorizo em um pro-
fissional é o comprometimento. Se ele não 
estiver afinado com os projetos e não traba-
lhar para o desenvolvimento da empresa, não 
funciona. Não acredito em profissionais que 
buscam exclusivamente interesses pessoais e 
financeiros. Isso pode ser percebido durante 
o processo seletivo, olhando o currículo de 
um candidato.

Se a experiência dele mostra 
que ele mudou de empre-
go a cada ano e meio, já é 
um indicador de que ele 
pode não ter o compro-
misso necessário para 
o negócio. 

Até mesmo durante 
uma conversa é pos-
sível perceber se ele 
quer participar de um 
projeto maior ou se tem 

apenas ambições pessoais. 

A Asgaard foi constituída há dois anos e está 
começando a ser operacional – estamos co-
locando o primeiro barco em operação nos 
próximos meses. 

Do ponto de vista de recursos humanos, isso 
exige um grande esforço. Existe uma carên-
cia de oficiais marítimos que torna o mercado 
competitivo. Mas há um desafio também em 
cargos de gestão. 

Há bons profissionais no mercado, com for-
mação de ponta, saindo capacitados das 
universidades, mas ainda sem a experiência 
necessária para assumir essas posições. É in-
teressante notar que os executivos que atu-

am no mercado de pe-
tróleo e gás normal-
mente vêm de outras 
empresas do mesmo 
setor e são experientes 
neste mercado. Ainda 
é raro encontrar jovens 
profissionais conquis-
tando esses postos. 
É preciso maturidade 
para assumir cargos  

de gestão.

Sérgio Bacci , 
Diretor Operacional da Asgaard

O que mais valorizo em um profissional é 
o comprometimento com a empresa“

“
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Saber se comportar em um processo seletivo é essencial para a sua carreira.  
Veja dicas da Robert Half para o seu sucesso nesta etapa.

Dicas para o seu processo seletivo Dicas para o seu processo seletivo

Finalizando o processo seletivo

1. Você está na reta final de um processo seletivo, mas ainda é preciso refletir sobre 
algumas questões. 

2. Pense se a proposta está dentro das suas expectativas.
3. Você já teve tempo para pensar em todas as etapas do processo, então todos esperam 

que você já tenha tomado a sua decisão.
4. Recebeu uma contraproposta? Diga não. A decisão de sair da empresa deve ser 

tomada no começo de um processo seletivo. Uma mudança de rumo precipitada pode 
prejudicar a sua carreira no médio e longo prazos..

5. Deixe a porta aberta com o seu antigo empregador. Procure terminar as suas tarefas e 
deixar tudo organizado para o seu substituto.

6. Mantenha contato com o headhunter, ele pode acompanhar a sua adaptação e lhe dar 
dicas para ajudá-lo neste começo.

7. Se você for reprovado, o headhunter pode lhe ajudar com novas vagas que tenham o 
seu perfil.

Iniciando o processo seletivo
1. A primeira pergunta a se fazer é: você tem um interesse real de mudar de emprego? 

Tenha certeza de que quer uma nova oportunidade antes de avançar em qualquer 
processo seletivo.

2. Se você quiser apenas testar a sua empregabilidade, não se candidate a nenhuma 
vaga! Um headhunter pode te dar informações de mercado sobre o seu setor sem que 
você precise participar de uma seleção.

3. Seja transparente com o recrutador. Ele deve 
ser visto como um parceiro na busca pelo 
seu novo emprego.

4. Escolha uma empresa de recrutamento 
séria e com reputação no mercado. 

5. Busque informações sobre a empresa 
contratante.

6. Mantenha contato com o headhunter. 
Ele pode te informar sobre o mercado, 
avaliar sua empregabilidade e te 
manter atualizado sobre vagas que 
tenham o seu perfil.

Durante o processo seletivo

1. Planeje-se para chegar no horário marcado.
2. Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme. Mantenha contato visual 

com o entrevistador.
3. Não exagere no perfume e informe-se sobre o traje mais comum da empresa.
4. Não fale mal de seu atual ou antigo empregador.
5. Não revele informações confidenciais sobre a empresa na qual você trabalha ou 

trabalhou. Seja sincero sobre o motivo da sua saída do antigo emprego.
6. Se você estiver realmente interessado na vaga, mostre entusiasmo!
7. Aproveite a entrevista para fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o cargo para o qual 

você está concorrendo.
8. Seja sincero se você estiver participando de outros processos seletivos. Isso não vai 

prejudicar a sua entrevista.
9. Passe informações corretas sobre sua remuneração, incluindo benefícios e bônus. O 

recrutador pode querer comprovar esses dados.
10. Esteja preparado para fornecer referências: ex-chefes, colegas e outros profissionais 

que possam falar sobre você.
11. Não se esqueça de conversar com o headhunter após o contato com a empresa! Essa 

conversa pode ajudá-lo e elepode lhe passar dicas para as próximas etapas.
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