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Um estado não é referência em competitividade por acaso. Para crescer 
e se desenvolver, são necessários comprometimento e muita vontade. 
Mas, principalmente, pessoas. Gente que abraça cada desafio com o objetivo 
de vencer, ir além, superar todos os limites. E que, com esta força, 
consegue abraçar um estado inteiro.

1º de maio. Dia do Trabalhador. Uma homenagem do Sistema FIESC a todos 
que trabalham para fazer uma indústria e um estado cada vez melhores.

O DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA

 É RESULTADO DE MUITO TRABALHO. 

HOJE É DIA DE HOMENAGEAR A FORÇA 

QUE IMPULSIONA ESSA EVOLUÇÃO.

fiescnet.com.br

Aline MAchAdo PArodi 
aline.parodi@noticiasdodia.com.br

Quando Luiz Felipe Heidemann, 18, começou o 
curso técnico de sistema de informação, pensava que 
iria apenas lidar com o computador. Mas ao fazer 
estágio em uma empresa de software de gestão para 
laboratórios de patologia, foi surpreendido por uma 
exigência do cargo: interagir com o público. 

Ele trabalha na área de suporte da empresa, onde 
saber se comunicar com o cliente é essencial. “A em-
presa queria que eu aprendesse o sistema dela e que 
falasse com os clientes por causa do suporte. Isso foi 
surpresa. Mas foi legal, porque não imaginava que te-
ria que lidar com o público”, comentou. 

Ele conseguiu o estágio por meio de um amigo. E 
o seu desempenho garantiu uma vaga definitiva. Ago-
ra, ele pensa em ampliar seus conhecimentos. Fazer 
um curso de inglês e, futuramente, faculdade. Mas, no 
momento, seus planos são “crescer junto com a em-
presa e quem sabe chegar na chefia do setor”. 

Heidemann tem dois trunfos a seu favor: está na 
área de TI (tecnologia da informação), que está em 
expansão no mercado, e tem vontade de evoluir com a 
empresa, que está incubada na Softville. 

Pessoas interessadas e comprometidas. Esse é o 
perfil que as empresas estão procurando nos profis-
sionais. Formação, conhecimento de idiomas, quali-
ficação também contam, mas o comportamento tem 
um peso maior do que as habilidades. E é nesse requi-
sito que as empresas mais esbarram. 

Percebe-se uma impaciência dos jovens que en-
tram no mercado ao construir uma carreira. “Eles não 
têm paciência. Têm dificuldade em entender que uma 
carreira leva tempo para ser construída e que se des-
tacar requer doses de tolerância, paciência e desem-
penho excepcional”, comenta a consultora organiza-
cional Lise Chaves. As organizações querem pessoas 
que tenham iniciativa e que assumam a liderança. “As 
pessoas podem até errar, mas têm que ter iniciativa. 
As empresas buscam pessoas com esse comporta-
mento”, ressalta a consultora.

Carreira. Empresas querem pessoas comprometidas e interessadas com o trabalho

Um novo perfil de profissional 
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Surpresa. Luiz 
Felipe achou que 
ia trabalhar com 
sistemas, mas 
também teve 
que interagir 
com clientes

REqUisitos
consultora 
alerta que 

tomar iniciativa 
e assumir a 

liderança são 
fundamentais.
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Aprendizado na prática 
A consultora organizacional Lise Chaves comenta 

que existe certa imaturidade dos jovens que chegam 
ao mercado de trabalho. “A gurizada aprende a ser 
profissional com a prática e com a dor. O mundo do 
trabalho é competitivo e o processo de amadurecimento 
vai mostrar outras oportunidades”, acredita. 

O gerente comercial da Medéris, empresa que 
desenvolve software para gestão de laboratórios 
patológicos, Renato Alves de Lima, 38, soube 
aproveitar as oportunidades do mercado. Ao 
entrar no segmento de TI, ele fez especialização 
em informática e em microscopia e informática, e 
está investindo em cursos de idiomas e técnicos. 
“Hoje não basta ser área comercial, o profissional 
tem que estar especializado no segmento, tem que 
ter um conhecimento mais amplo”, afirmou. 

Segundo ele, as empresas de TI estão com 
dificuldade para encontrar profissionais para vender 
o produto. “É preciso estar se atualizando o tempo 
todo, a coisa anda rápido demais”, comentou.

De volta ao chão de fábrica por 
amor e por falta de mão de obra

O mercado de trabalho também vive uma crise de 
mão de obra operacional. Segundo os dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do 
Ministério de Trabalho, a indústria de transformação 
é o segmento que mais empregou nos primeiros três 
meses deste ano, em Joinville. Mas também é o setor 
que mais tem dificuldade para preencher as vagas. 

Este cenário tem feito as empresas, 
principalmente de pequeno e médio portes, 
recorrerem a profissionais mais experientes 
como o ferramenteiro José Vicente Felismino, 
64. Aposentado há quase 15 anos, ele não 
consegue ficar longe do chão de fábrica. 

Felismino trabalha na Jedur Usinagem, uma 
fornecedora da indústria automotiva, com uma 
plaina limadora que tem cerca de 60 anos. São 
poucos os profissionais que ainda sabem lidar com 
esse tipo de equipamento. As grandes empresas 
estão usando centros de usinagem automatizados. 

Felismino começou a trabalhar aos 15 anos, 
quando ainda era aluno do curso de ajustador 
de ferramenteiro do Senai. Ele foi escolhido 
para ser estagiário na Metalúrgica Duque. Na 
época, o curso foi suficiente para Felismino se 
destacar. “Já naquele tempo, tinha problemas 
com mão de obra especializada”, conta. 

Foram quase 40 anos trabalhando na 
indústria. Além da Duque, onde ficou por 23 
anos e foi eleito operário padrão, passou pela 
Embraco e outras empresas. Ele continua na ativa 
pelo mesmo motivo que o garantiu o estágio 
no começo da carreira: falta de mão de obra 
para operar maquinários menos modernos. 

A experiência garante a sua colocação no 
mercado, mas ele sabe que o jovem em começo 
de carreira enfrenta uma exigência muito maior 
do que a que ele vivenciou 40 anos atrás. “Hoje, 
tem que ter curso técnico, saber falar outra 
língua. Na minha época, se tinha vontade de 
trabalhar eles (empresas) davam oportunidade. Era 
exigido conhecimento de desenho. Só”, disse. 

Ele gostaria que as empresas abrissem mais 
espaços para as pessoas com mais idade. “O trabalho 
que faço tem que ter precisão e qualidade. E hoje o 
jovem não quer colocar uniforme, só quer saber de 
tecnologia. As escolas técnicas estão lotadas, mas daí 
eles chegam nas empresas e não rendem”, comentou. 

Segundo ele, o mercado carece de profissionais 
especializados em tornearia e ferramentaria. 
“Quando saí da última empresa, deixei uns 
quatro profissionais bem qualificados. Sempre 
digo para arrumarem um jovem para eu ensinar, 
porque não vou estar aqui para sempre”, falou. Experiência. José Felismino no início da carreira, carteiras dos 40 anos de trabalho (detalhe) e hoje, em plena atividade
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 A gurizada 
aprende a ser 

profissional com 
a prática e com 
a dor. O mundo 

do trabalho é 
competitivo e 
o processo de 

amadurecimento 
vai mostrar 

oportunidades.”

Lise Chaves

 Hoje não 
basta ser área 
comercial, o 
profissional 
tem que estar 
especializado 
no segmento, 
tem que ter um 
conhecimento 
mais amplo.”

Renato Alves 
de Lima

 O trabalho 
que faço tem 

que ter precisão 
e qualidade. E 
hoje o jovem 

não quer colocar 
uniforme, só 

quer saber de 
tecnologia.”

José Vicente 
Felismino


