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DESTAQUE APAGÃO DE MÃO DE OBRA

Murillo Constantino

Alexandre Kolosvary, ex-motorista e dono
da transportadora Transvary: contratar
bons profissionais tornou-se um problema

A função de motorista está
tendo de se adaptar às novas
tecnologias, como o uso de
pequenos computadores de bordo

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Esqueça a imagem dos caminho-
neiros do seriado da Globo, Car-
ga Pesada, imortalizada pelos
personagens Pedro (Antônio Fa-
gundes) e Bino (Stênio Garcia). O
ar romântico dos motoristas
boêmios que desbravavam as es-
tradas do país há muito não é
mais realidade. “Não dá para di-
zer que eles desapareceram, mas
estão cada vez mais raros no se-
tor de logística”, afirma Alexan-
dre Kolosvary, ex-caminhoneiro
e proprietário da transportadora
Transvary, que faz a distribuição
de produtos de empresas como
Zara, C&A e Luigi Bertolli.

Kolosvary afirma que hoje,
para ser caminhoneiro, é preciso
saber manejar, inclusive, um
computador. A evolução da tec-
nologia na área de transporte fez
com que os profissionais tenham
que desenvolver novas habilida-
des. Ainda não é comum que as
empresas exijam mais do que o
ensino fundamental. “Mas os
profissionais têm de ter noção
de rastreamento e até mesmo
etiqueta”, conta Kolosvary,
que administra uma empresa
com 50 veículos.

“Muitos motoristas, quando
sabem que terão de manejar um
rastreador, recusam o trabalho”,
afirma Kolosvary. Segundo ele,
os profissionais ficam intimida-
dos com o equipamento que
acompanha a viagem e dá todos
os passos que o motorista deve
seguir. “Por isso, contratar hoje
é um problema”, afirma.

Saber matemática é o mínimo
que as empresas exigem, conta o
motorista Roberto Carlos Peres,
que há 20 anos atua no mercado
de logística. Peres é técnico em
mecânica pelo Senai, curso que
fez após terminar o ensino mé-
dio. Atuou no setor bancário e
depois decidiu pela vida na es-
trada. E segundo ele, não faltam
motoristas. “O que vejo hoje são
profissionais experientes que não
conseguem arrumar bons em-
pregos porque não cumprem as
exigências básicas, como saber
calcular o peso da carga.”

Quanto maior a exigência,
maior o salário. “O piso da cate-
goria em vários locais não chega
a R$ 1.000, mas os motoristas
tem ganhos de cerca de R$
3.000 em determinadas fun-

ções”, afirma Peres. São eles os
chamados “cegonheiros”, que
transportam carros e os “petro-
leiros”, que atuam na distribui-
ção de combustíveis.

Porém, atualmente, não é só
o salário que determina a esco-
lha da empresa. “Recebo mui-
tos convites, mas prefiro atuar
onde me sinto mais seguro”,
afirma o motorista. Os proble-
mas com roubo de carga au-
mentaram no país, diz Peres. O
tipo de carga e a utilização de
equipamentos de rastreamen-
tos são critérios de segurança
para o motorista. ■

Caminhoneiro
troca mão na
graxa por GPS
e rastreador

Muitos motoristas,
quando sabem que
terão de manejar
equipamento
de rastreamento,
recusam o trabalho

PROMINP

Ensino nas áreas de petroleo e gás natural

Diante da alta demanda de mão de
obra projetada para os próximos
anos, o Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo
e Gás Natural (Prominp) vem
capacitando, desde 2006,
profissionais através de cursos
gratuitos de nível básico, médio,
técnico e superior em 175
categorias. Já foram investidos
em torno de R$ 260 milhões
no chamado Plano Nacional de

Qualificação Profissional (PNQP),
com envolvimento de cerca de
80 instituições de ensino em 17
estados. Além dos cursos gratuitos,
são oferecidas bolsas-auxílio
mensais para os alunos
desempregados, que vão de
R$ 300 a R$ 900, dependendo do
nível de escolaridade. Até o final de
2010, a perspectiva é de que 78 mil
profissionais estarão qualificados.
Além disso, a execução do plano de

negócios da Petrobras para o
período 2009-2013 vai demandar
a qualificação de mais 207 mil
pessoas, em 185 categorias
profissionais, para o atendimento
dos empreendimentos previstos
no período. Essa demanda
adicional será incorporada ao
plano de de qualificação do
Prominp após aprovação da
Petrobras e da Agência Nacional
do Petróleo (ANP). E.R.
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