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DESTAQUE APAGÃO DE MÃO DE OBRA
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Até três anos atrás, a construtora
Eztec enviava um ônibus vazio
para Paraíba que fazia o trajeto de
volta para São Paulo com todos os
assentos ocupados. Eram traba-
lhadores em busca de salários
maiores e melhores condições de
vida. Mas hoje, se muito, embar-
cam duas pessoas no veículo.
Antônio Emílio Fugazza, diretor
de relações com investidores da
companhia, acredita que um dos
motivos para o fim dessa migra-
ção temporária é a oferta de em-
prego na construção civil em to-
dos os cantos do país, devido às
inúmeras obras de infraestrutura
em andamento. “Muitas vezes, as
pessoas também não deixam as
suas casas, porque contam com
benefícios sociais, como o Bolsa
Família.” A saída da empresa foi
contratar quase mil funcionários
para os canteiros de obras, e não
mais usar temporários.

O caso da Camargo Corrêa não
é muito diferente. Na década de
1970, durante o chamado “mila-
gre econômico”, a construtora
chegou a recrutar pessoas na ro-
doviária de São Paulo. Mas hoje a
companhia adota outra estraté-
gia: em parceria com o Senai,
criou o projeto Geração Sustentá-
vel, que ministra cursos de quali-
ficação profissional para os mo-
radores das cidades vizinhas à hi-
drelétrica de Jirau, em Rondônia,
que hoje emprega 16 mil pessoas.
Ao todo, foram investidos R$ 10
milhões e a previsão é de sejam
formados 10 mil profissionais.

Mesmo com esses programas
de qualificação, a falta de mão de
obra tem suscitado uma disputa
entre construtoras, empreiteiras e
prestadoras de serviço, o que aca-
ba inflacionando os salários dos
profissionais acima, inclusive, do
índice nacional de custo da cons-
trução (INCC). Hoje, um pedreiro
ganha, em média, R$ 2,5 mil, e
um mestre de obras, R$ 8 mil, en-
quanto um engenheiro conta com
salário inicial de R$ 5 mil.

De acordo com César Worms,
diretor financeiro da BNCorp, os
gastos com mão de obra passa-
ram, nos últimos dois anos, de
20% para 25% do total de custos
relacionados aos projetos da in-

corporadora. “Tentamos ser
competitivos oferecendo bônus
para tentar retê-los e conseguir
comprometimento com os pra-
zos de entrega dos imóveis.”

O impacto disso já chegou até
ao bolso do consumidor. A Cyre-
la aumentou em 20% os preços
no primeiro semestre. “Quando
se faz a conta do INCC, só é leva-
do em conta o dissídio coletivo”,
diz Ubirajara Spessotto, diretor-
geral da Cyrela. Temporários e
aumentos extras ficam de fora,

A saída para o gargalo, se-
gundo Fugazza, será o uso de
tecnologias e de estruturas pré-
moldadas. “No Brasil, são usa-
dos 30 homens/hora por metro
quadrado, enquanto, nos Esta-
dos Unidos, a relação é de 13,
por causa dos equipamentos
que usam. Estamos caminhan-
do para essa mecanização.” ■

Projeção até 2012,
em milhões de vagas*

POSTOS DE TRABALHO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte: Rais 2009     
*Abertura de novas vagas e reposição de pessoal

0

0

0

0

0

0

0

0

2012201120102009

2,71
3,01 3,12 3,29

INDÚSTRIA

Elaborado pelo Departamento de 
Ações Regionais (Depar) da Fiesp

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012201120102009

0,57 0,63 0,68
0,74

CONSTRUÇÃO CIVIL 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012201120102009

0,36 0,38 0,39 0,40

ALIMENTOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012201120102009

0,26 0,29 0,31 0,34

AUTOMOBILÍSTICO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012201120102009

0,29 0,32 0,33
0,35

TÊXTIL

DISPUTA

Fundição Filomena perde funcionário por R$ 20

Com 27 quiosques instalados
em shopping centers, a Fundição
Filomena, especializada em
bijuterias, perde cerca de 70%
de seus 108 colaboradores
a cada três meses. “Certa
vez uma vendedora pediu
demissão porque outro varejista
prometeu pagar R$ 20 a mais
de salário”, lembra a diretora
de marketing, Jacqueline Lopes.
Para minimizar a rotatividade
de vendedores, a rede
de quiosques investe em
premiações. “Temos metas
diárias, semanais e mensais,
com prêmios que variam de
uma entrada para o cinema
a uma viagem”, diz Jacqueline.

Por ano, a varejista investe
R$ 200 mil em treinamento
e está aliando o cumprimento
das metas à participação
nesses cursos. “Para receber
os benefícios da meta
cumprida, o colaborador
precisa participar do
treinamento”, diz. A situação
na Fundição Filomena fica
ainda mais complicada devido
ao perfil dos vendedores
contratados. “São jovens
universitários que veem o
emprego no varejo como um
serviço passageiro”, diz. “Como
não planejam carreira nesta
área, eles trocam de empresa
sem pensar duas vezes”, diz.

As onze mil empresas de
vestuário de São Paulo têm
dificuldade para encontrar
profissionais capacitados

Disputa na
construção
inflaciona
salários
Empresas investem também no preparo
de funcionários e pensam em mecanização
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