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14/04/2015 - São Paulo possuiu cerca de 30 mil engenheiros empregados e é o maior
mercado do segmento no País
De acordo com estudo da Kelly Services, a capital paulista reúne 14% dos engenheiros
brasileiros. Área Civil soma quase 14 mil vagas na cidade
Com cerca de 30 mil engenheiros empregados, São Paulo é a cidade com a maior quantidade
de profissionais desse segmento do Brasil.O número representa 14% de todo o mercado
nacional de engenharia.O Rio de Janeiro ocupa a segunda colocação, com 11%, seguido por
Belo Horizonte, que possuiu 5% dos engenheiros do país.Os dados são de um levantamento
feito entre 2010 e 2013 pela Kelly Services, uma das maiores empresas do mundo no
fornecimento de soluções em RH.
A principal carreira em São Paulo é a de engenheiro civil, que com quase 14 mil vagas
representa cerca de metade das posições na cidade. “Isso pode ser explicado pelo crescimento
do mercado de Construção Civil nos últimos 10 anos, sobretudo nas cidades de São Paulo e
do Rio de Janeiro. Esse movimento demandou a contratação de muitos profissionais
especializados”, explica Paulo Exel, gerente de recrutamento especializado e vendas da Kelly
Services Brasil. A segunda profissão com mais profissionais nesse setor é de engenheiro
elétrico/eletrônico, com pouco mais de sete mil empregados.
Por conta desse cenário, três segmentos são os que mais empregam engenheiros em São
Paulo: Arquitetura e Serviços de Engenharia; Construção de Edifícios; e Construção de
Rodovias, Ferrovias e Obras Urbanas. Juntos, possuem mais de nove mil profissionais do
ramo.
“A tendência é que a área siga crescendo nos próximos anos”, avalia Exel. A profissão de
engenharia da computação é uma das mais promissoras para os próximos anos. Atualmente,
ela é a quinta maior na cidade, com cerca de 1.500 vagas ocupadas.“Nos últimos quatro anos,
as posições em empresas que prestam serviços de tecnologia da informação aumentaram
quase 50%”, completa.
Salários
Em São Paulo, os profissionais de engenharia da computação são os mais bem remunerados,
com um salário médio de R$ 169 mil ao ano, contra R$ 121 mil na média nacional. A capital
paulista também remunera melhor os engenheiros civis (R$ 136 mil contra R$ 121 mil) e de
produção (R$ 132 mil contra R$ 118 mil). Na média de todas as indústrias, os engenheiros
paulistanos têm uma remuneração anual média de R$ 136 mil, ligeiramente acima do restante
do País (R$ 134 mil).
Sobre a Kelly Services - A Kelly Services é uma empresa líder global no fornecimento de
soluções em Recursos Humanos, com mais de 68 anos de atuação. A história da Kelly
Services está diretamente vinculada à criação do segmento de soluções de recursos humanos
em todo o mundo, sendo reconhecida como a pioneira do segmento. A empresa oferece uma
gama abrangente de serviços, desde temporários até o outsourcing de processos e consultoria
em RH, incluindo o recrutamento especializado de profissionais em funções como Engenharia,
T.I, Finanças, Pesquisa & Desenvolvimento e outros. Com clientes em todo o mundo, a Kelly
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Services gera emprego para mais de 555 mil pessoas por ano. O faturamento da empresa em
2014 foi de US$ 5,6 bilhões e está listada na bolsa de NY como KELYA.

Note! Assessoria de Comunicação

2/2

