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Previsão é para a indústria têxtil
no estado de São Paulo; total
de vagas será de 351 mil em 2012

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

Estudo obtido com exclusividade
pelo BRASIL ECONÔMICO projeta que
o setor têxtil no estado de São Pau-
lo sairá de um patamar de 289.910
postos de trabalho em 2009 para
351.404 em 2012. Desse total,
56.335 vagas serão somente para
costureiras. Os dados fazem parte
do Projeto Capital Humano, des-
envolvido pelo Departamento de

Ação Regional (Depar) da Fiesp, e
encontram respaldo na alta de-
manda verificada hoje no setor.

Diretor-executivo de três sin-
dicatos ligados ao vestuário —
Sindivest, Sindiroupas e Sindica-
misas —, Pedro Fortes afirma que
se houvesse costureira especiali-
zada o setor absorveria hoje 30 mil
novos empregos, considerando
postos novos e substituição de
profissionais que não são adequa-
dos nas 11 mil indústrias de ves-
tuário no estado. “A produção au-
mentou bastante nos últimos 12
meses e há falta de mão de obra
qualificada no setor”, afirma, ao

acrescentar que os sindicatos es-
tão trabalhando em conjunto com
o Senai e com as lideranças indus-
triais nos diferentes polos de ves-
tuário do estado para estabelecer
programas de treinamento que
realmente signifiquem emprega-
bilidade nas indústrias locais.
“Além de evitar que os profissio-
nais sigam o caminho da informa-
lidade ou de profissional autôno-
mo, a ideia é que os cursos sejam
menos fechados e mais flexíveis,
de acordo com a dinâmica da re-
gião. Nesse sentido, estamos tra-
balhando na reavaliação do for-
mato dos cursos nos 28 núcleos de
formação existentes no estado.”

No caso específico da costurei-
ra, vale citar um fator ligado a mu-
danças sociais: a perda de atrativi-
dade da profissão ao longo dos
anos. “Vemos pessoas que prefe-
rem trabalhar no comércio ou
com informática. É um fator cul-
tural que demanda um trabalho de
revalorização dessas profissões”,
diz o executivo. Além disso, o em-
presário hoje deve ter em mente a
necessidade de retenção do traba-
lhador. “É fato que empresas de
diversos setores se espalham pelo
estado e a facilidade de mudar de
emprego hoje é real.”

Capital Humano
Para maximizar a estrutura de
oferta profissional de acordo com
as demandas do mercado de tra-
balho, o Depar já fez estudos que
projetam a geração de postos de
trabalho no horizonte de 2012
para os setores de maior deman-
da no estado: construção civil,
alimentos, automobilístico e
agora o segmento têxtil.

A partir de projeções de PIB se-
torial e de taxa de reposição de
pessoal, os estudos buscam ante-
ver a necessidade futura de mão
de obra — qualitativa e quantitati-
va — nos diferentes segmentos.

O Depar trabalha em estreita
parceria com o Senai, o Centro
Paula Souza e o Instituto Fede-
ral São Paulo (IFSP). A ideia é
evitar que a formação profis-
sional se descole das reais ne-
cessidades decorrentes das di-
nâmicas regionais. ■

No comando dos negócios
latino-americanos da Alcoa no
Brasil, Jamaica e Suriname desde
2007, Franklin Feder comandou o

aporte de R$ 3 bilhões para tirar do
papel a mina de Juruti (PA), reserva
com 700 milhões de toneladas
de bauxita na Floresta Amazônica.
Passo ousado em meio ao caos
financeiro de 2008, dado por um
funcionário com 30 anos de casa.
“A nova geração é de gente que
circula em muitos empregos”,
critica. A característica contribui,
segundo ele, para o assédio da
concorrência sobre profissionais
da maior produtora de alumínio
do globo. “Os próximos dez anos
serão um grande problema se
continuarmos a perder talentos.”

Como lidar com a questão
da mão de obra em Juruti?
O município é extremamente
carente, com qualidade de vida

muito rústica. Estamos, inclusive,
construindo um hospital para
a população local. A primeira
dificuldade é atrair uma família
(de funcionário) para lá. Mesmo
o pessoal solteiro, que é mais
aventureiro, vai para ficar apenas
um ou dois anos. O desafio é
enorme e a solução é desenvolver
talentos locais. Trabalhamos
desde o início para capacitar
pessoal em parceria com o Senai.

A formação profissional é um
grande problema no país...
A maior escassez do Brasil não é
de capital ou tecnologia, é de gente.
No nosso caso, um dos problemas
é a perda de talentos. A guerra por
talentos é uma questão real no país.
Temos perdido muita gente nos

últimos meses, porque empresas
e headhunters (caça-talentos)
miram a gente. Os próximos dez
anos serão um grande problema
se continuarmos a perde talentos.

Como evitar isso?
A concorrência oferece 30% ou
40% a mais de salário. Oferece
um sonho. É complicado segurar as
pessoas, principalmente porque a
nova geração é de gente que circula
em muitos empregos. Fizemos
pesquisas de satisfação com
funcionários e constatamos que
eles primam pelo orgulho de serem
funcionários da Alcoa, mas quando
se é jovem e alguém oferece um
salário maior, não há amor que
segure. Esse vai ser o grande
fator limitante do crescimento

sustentável nos próximos anos.

Há alguma sinergia entre os
núcleos latino-americanos?
Sim, há troca de pessoas.
Hoje, quem toca a refinaria
na Jamaica é um brasileiro.
Além da troca de práticas de
gestão e de matéria-prima.

Como o Brasil é visto
dentro do Grupo Alcoa?
O país representa cerca de 20%
do total dos ativos do grupo
e 5% do faturamento, o que torna
a região importante. Mas, mais
do que isso, a região representa
um horizonte de crescimento real.
É no Brasil que temos uma base
consistente e estamos prontos
para crescer. Nivaldo Souza

Marcela Beltrão

Procuram-se 56 mil costureiras
Entidades
trabalham para
evitar que a formação
profissional se
descole das reais
necessidades
decorrentes das
dinâmicas regionais

FRANKLIN FEDER

Presidente da Alcoa para América
Latina e Caribe

ESCASSEZ DE GENTE

“A guerra por talentos
no Brasil é real”

Henrique Manreza
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