




de demanda, até 2012, de 329 mil vagas
no setor têxtil, 391 mil na indústria ali-
mentícia, 343 mil na automobilística e
593 mil na construção civil.

Manoel Canosa Miguez, presiden-
te do Sindicato da Indústria de Móveis,
Vassouras e Pincéis, e um dos mais ati-
vos colaboradores do projeto, destaca
o pioneirismo do trabalho. "Ele vai per-
mitir uma qualificação sincronizada
entre a necessidade da indústria e as
potencialidades das instituições técni-
cas de educação."

INDÚSTRIA TÊXTIL Uma das principais
dificuldades enfrentadas pelo setor é a
concorrência desigual dos países asiáti-
cos. Apenas no primeiro semestre deste
ano, a balança comercial acumula défi-
cit superior a US$ 1,5 bilhão, segundo
dados do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior. Com
a expansão das compras externas de ar-
tigos têxteis, o déficit poderá chegar a
US$ 3 bilhões, recorde histórico. O
mercado interno brasileiro, devido ao
câmbio, também tem contribuído para o

déficit, desestimulando as exportações.
Além disso, atrai as empresas asiáticas,
que estão reduzindo as exportações
para os Estados Unidos. Essa indústria
deverá ter faturamento em 2010 de US$
50 bilhões. Desse total, 92% são destina-
dos ao mercado interno, informa Rafael
Cervone Neto, presidente do Sindicato
da Indústria Têxtil do Estado de São
Paulo (Sinditêxtil) e presidente em
exercício do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp).

As empresas têm buscado eficiên-
cia por meio de investimentos relevan-
tes em tecnologia. Segundo Cervone,
nos últimos dez anos a indústria do se-
tor investiu US$ 10 bilhões em tecnolo-
gia, design e, também, em ações socio-
ambientais. "Questões do meio ambi-
ente são tratadas com rigor no estado
de São Paulo", diz. Requisitos tão seve-
ros oneram, mas também motivam a
indústria a oferecer produtos sustentá-
veis. O problema é que a Ásia não in-
veste tanto nessa questão, e seus pre-
ços não são isonômicos. A indústria
têxtil demanda cada vez mais trabalha-
dores especializados.

Segundo levantamento do Depar,



INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. Os indi-
cadores relativos à atividade industrial
caminham em direções opostas. En-
quanto alguns setores seguem em rit-
mo acelerado, outros indicam queda
nas vendas. É o caso da indústria auto-
mobilística, cujos estoques começa-
ram a se acumular a partir de junho.
Para os especialistas, isso não deve
ser interpretado como um processo
de retração. É resultado da aceleração
das vendas no início do ano, favoreci-
das pela redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).

As empresas do setor acreditam
que a retração é transitória e não des-
cuidam de projetos de médio e longo
prazo. As projeções da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) indicam que
em 2010 a produção automotiva será
7% maior que no ano passado, com 3,4
milhões de veículos. Para o período
de 2010/2012, estão programados
investimentos da ordem de US$ 11,2
bilhões em aumento de capacidade,
processos e tecnologias e em novos
produtos. É uma aposta no cresci-
mento do mercado interno. Em junho
de 2010, a indústria automobilística
empregava 131 mil trabalhadores, um
aumento de 9,6% em 12 meses.
A Anfavea informa que o
setor ainda não sente os re-
flexos de escassez de mão de
obra e que as contratações de-
vem continuar.

Mas, para Felix, a situação
pode se tornar crítica porque
pelo menos duas grandes monta-
doras estão instalando unidades
no interior do estado. A Hyundai
planeja produzir 150 mil carros em
Piracicaba a partir do segundo tri-
mestre de 2012. A construção da

nova fábrica da Toyota em Sorocaba
já está adiantada e deve entrar em
operação no segundo trimestre de
2011, com o lançamento da versão
brasileira do seu compacto Etios.

A mão de obra para essas duas fá-
bricas está sendo preparada, garante
o diretor. As duas montadoras contra-
taram o Senai para a formação de pro-
fissionais para a área administrativa e
o chão de fábrica. "A antecipação do
preparo dessa massa de trabalhado-
res evitará transtornos no futuro."

CONSTRUÇÃO CIVIL. Como a indústria
automobilística, o setor cresce em
velocidade acelerada. Segundo o De-
par, com base nos estudos da MCM
Consultores, a expansão desses dois
setores será de 12,6% em relação a
2009. José Carlos Oliveira Lima, dire-
tor titular do Departamento da Indú-
stria da Construção (Deconcic) e vice-
presidente da Fiesp, diz que a ativida-
de da indústria da construção corres-
ponde ao dobro da taxa de crescimen-
to do PIB nacional.



Com a disparada das obras em todo
o País, as contratações de novos funcio-
nários pelas empresas do setor
seguem aceleradas. Para Oliveira
lima, será preciso treinar rapida-
mente 2 milhões de trabalhado-
res. Os empresários têm planos
ambiciosos. "Nosso projeto
prevê a criação da Escola Superior da
Indústria da Construção", revela.

O Deconcic planeja oferecer todos
os subsídios necessários para ampliar a
eficiência da indústria da construção
civil. Vai liderar um projeto de desen-
volvimento em parceria com a Funda-
ção Getulio Vargas e a LCA Consulto-
res. O estudo, que se propõe apresen-
tar propostas nas áreas de infraestrutu-
ra e habitação, vai focar na sustentabili-
dade, capacitação e gestão pública.
"Queremos contribuir para que o índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH)
do País se situe entre os mais elevados
do mundo. A melhor forma para que is-
so ocorra é o fomento da construção
civil. Cada bilhão de reais investido nes-
se setor gera renda de R$ 2,84 bilhões
e 68 mil empregos", diz Lima.

INDÚSTRIA DE AUMENTOS, Açúcar e
carnes, demandam volume expressi-
vo de mão de obra, além de contribuir
para o superavit da balança comercial
brasileira. De acordo com a Classifica-
ção Brasileira de Ocupações (CBO),
classifica-se nesse estudo as ocupa-
ções de maior demanda pelo setor
analisado, bem como qual é a qualifi-
cação necessária para essas funções.
O maior número de postos de traba-
lho a ser criado no período será para
os chamados magarefes, responsáveis
pelo processamento de carnes (desos-
samento, fatiamento, entre outros). A
previsão do Depar para até 2012 é de



uma demanda de 16.330 trabalhado-
res com essa habilidade.

O avanço da tecnologia aplica-
da pelo setor sucroalcooleiro pro-
voca um movimento disperso no
mercado de trabalho. Enquanto as

: lavouras de cana-de-açúcar libe-
ram trabalhadores pelo avanço da
mecanização, indústrias de açúcar
e álcool contratam para atender
suas linhas de produção e áreas
administrativas.

Leis ambientais impõem às usi-
nas o fim das queimadas e o uso de

máquinas para o corte da cana. Há
um grande número de propostas para
o aproveitamento dessa mão de obra,
que não é qualificada para outras fun-
ções. Está em análise um projeto de
requalificação desses trabalhadores,
em parceria com a Secretaria de Re-
lações Institucionais da Secretaria do
Conselho de Desenvolvimento Eco-
nómico e Social (Sedes) da Pre-
sidência da República.

Os setores que mais devem absor-
ver esse contingente são a indústria da
construção civil e a de alimentos. O ex-
ministro Roberto Rodrigues, presiden-
te do Conselho Consultivo do Agrone-
gócio da Fiesp, acredita que a indústria
da alimentação seja a mais indicada
para empregar esses trabalhadores.
Recomenda uma conciliação de inte-
resses, uma vez que nem todas as la-
vouras de cana poderão ser mecaniza-
das. Para ele, a cana deve sair dessas
áreas, em geral montanhosas, e abrir
espaço para a fruticultura e a indústria
de alimentos. "Os cortadores de cana
poderão ser mais bem aproveitados na
produção de conservas, por exemplo",
afirma Rodrigues.
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