




Como empresário,
sua face mais vistosa é a 
Coteminas (Companhia
de Tecidos Norte de
Minas), fundada por ele,
hoje uma das maiores
companhias do setor
têxtil no mundo. A 
Coteminas encabeça um
grupo com fábricas no
Brasil, nos Estados
Unidos, na Argentina e 
no México, com fatura-
mento de R$ 3 bilhões,
15 mil funcionários e 
dona de marcas como
Santista, Artex e Calfat,
além de participações no
varejo com M.Martan.
Como vice-presidente de
2003 a 2010, Alencar fez
história ao lado do presi-
dente Luiz Inácio Lula
da Silva. Num primeiro
momento, foi o fiador da
estabilidade econômica
junto ao empresariado.
Durante oito anos, foi
uma espécie de "grilo
falante" do governo
federal, ao defender o 
setor produtivo e recla-
mar constantemente das
altas taxas de juros pra-
ticadas pelo Banco
Central. Sua voz fará
falta ao Brasil. "Todo mundo fica bom
depois de morto. Mas J o s é Alencar era
bom em vida", disse Lula, aos prantos,
na terça-feira 29, ao comentar a perda do
amigo, durante viagem a Portugal.

Uma das principais qualidades de
Alencar era sua habilidade para nego-
ciar, o que o credenciava tanto para a 
área empresarial, como para a política.
Os amigos contam histórias de um
empresário correto e objetivo. "É um
homem tão correto que, mesmo tendo

militado tanto tempo
na política, nunca
nenhum adversário
ousou atacá-lo", disse
o ministro do
Desenvolvimento,
Fernando Pimentel,
conterrâneo de
Alencar. Em outro
empreendimento que
teve ainda jovem, a 
loja de tecidos
Wembley, Alencar foi
procurado pelo
empresár io Charles
Lotfi, que buscava
um parceiro para
entrar numa concor-
rência de roupa de
cama para o hospital da
Polícia Militar de Minas
Gerais. Alencar se ani-
mou quando ouviu a 
forma de pagamento. "A
vista. É toma lá, dá cá",
prometeu Lotfi, que
graças ao preço "espe-
cial íss imo" de Alencar
venceu a licitação. "Era
muito franco e asserti-
vo, mas inteligente e 
atencioso", afirma
Lotfi. " E , acima de tudo,
fiel às amizades."

O império que cons-
truiu, que, a lém das

fábricas da Coteminas, inclui participa-
ções em usinas hidrelétricas, fazendas
de gado e fábricas de cachaça, agora é 
comandado pelo filho mais novo, J o s u é
Christiano Gomes da Silva. "Alencar era
muito dedicado às empresas", diz o pro-
fessor Alexandre Figueira Rodrigues,
diretor-geral do Centro de Tecnologia
da Indústria Química e Têxtil, principal
órgão formador de recursos humanos
da cadeia têxtil nacional, que tem
Alencar como patrono. "Discutia deta-

lhes desde a construção do prédio e a 
instalação das máquinas , a lém de acom-
panhar todo o processo produtivo." Os
amigos do seu tempo de maior dedica-
ção aos negócios lembram-se de
Alencar como um batalhador. "Conheci
o Alencar quando ele era dono de uma
empresa que comprava resíduos da anti-
ga América Fabril (que chegou a ser a 
maior tecelagem do País, mas faliu na
década de 1960) para transformar em
tecido e vender. Era um homem de hábi-
tos muito simples, um batalhador", lem-
bra Fuad Mattar, presidente da
Paramount Têxteis, um dos maiores
lanifícios da América Latina. "Alencar é 
um exemplo para o setor têxtil nacio-
nal. É um menino pobre de interior de
Minas que chegou a morar em corre-
dor de hotel e se tornou um dos maio-
res empresários têxteis do planeta",
diz Aguinaldo Diniz Filho, presidente
da Associação Brasileira da Indústr ia
Têxtil e de Confecção (Abit). "Graças a 
um trabalho árduo, ele criou a primeira
indústria produtiva em Minas."

O caminho empresarial trilhado por
Alencar tem uma trajetória de sucesso,



mas não foi percorrido sem dificuldades
ou percalços. O primeiro obstáculo foi a 
falta de mão de obra especializada para
operar e manter os avançados teares
suíços e japoneses que ele comprou - os
melhores do mercado à sua época.
Alencar encontrou a solução, contratan-
do os melhores técnicos do mercado
brasileiro e investindo em formação, em
uma turma própria no Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai).
Apesar do esforço permanente para
adquirir equipamentos modernos, a 
Coteminas não passou incólume à crise

que abalou a indústria brasileira nos
anos 1990, com a abertura do mercado.
Foi o pior momento da empresa. Para
superá-lo, a companhia ampliou sua
capacidade de produção, aumentando as
linhas de produtos e se internacionali-
zando. Enquanto boa parte do setor
reclamava e esperava ajuda do gover-
no, a Coteminas foi à luta. Em 1992, a 
empresa abriu o capital e vendeu
metade das ações na bolsa. Com o 
dinheiro, fez os investimentos que
precisava e se diversificou, passando a 
produzir toalhas, lençóis e roupas de

cama. Deu certo. Entre 1992 e 2004, a 
produção da Coteminas saltou de 15 mil
toneladas para 170 mil toneladas de pro-
dutos têxteis e o faturamento aumentou
20 vezes, de US$ 35 milhões para US$
700 milhões. Em 2006, fundiu-se com a 
americana Springs, líder mundial no
setor de cama, mesa e banho e ficou com
50% do capital da nova empresa, batiza-
da de Springs Global, uma gigante que
no primeiro ano de atividade faturava
US$ 2,4 bilhões. Mesmo com essa
expansão, ela seguia a filosofia na qual
Alencar fazia questão de sempre lem-
brar: "As empresas, mais do que pare-
des e máquinas, são feitas de pesso-
as." Em meados dos anos 1990, o sindi-
cato tentou por duas vezes organizar
uma greve nas empresas, mas não con-
seguiu. Na conversa franca, Alencar
convenceu os empregados a não parar.

Apesar de ter vocação política,
Alencar demorou a exercer o primeiro
cargo público. Ainda no comando da
Coteminas, em 1994, candidatou-se ao
governo de Minas Gerais. Não se elegeu,
mas conquistou 641 mil votos -10,7% do
eleitorado - e a surpreendente terceira
colocação no pleito. Dali em diante,
ganharia projeção como homem públi-
co. Em 1998, elegeu-se senador pelo
PMDB, com 2,9 milhões de votos. No
Senado, pautou sua atuação pela defesa
dos interesses da indústria, chegando a 



ser escolhido presidente da Comissão de
Infraestrutura, um cargo de prestígio,
por analisar projetos importantes para
o País, como grandes obras de geração
de energia, estradas e portos. Licenciou-
se do cargo para formar chapa com Lula
nas eleições de 2002, pelo PL.

Como vice-presidente, Alencar
reinventou a liturgia do cargo. Com
seu jeito ameno e a sutileza mineira,
rompeu com o figurino de vices inex-
pressivos, fazendo-se ouvir com fre-
quência. Mais empresário do que políti-
co, utilizou o prestígio do cargo para
encampar bandeiras caras ao setor pro-
dutivo, que ajudara a se aproximar da
candidatura de Lula. Num momento em

que o ex-presidente ainda era visto com
receio pelos empresários , Alencar foi
um importante fiador da credibilidade
da candidatura do petista. O atual presi-
dente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Andrade, foi
um dos primeiros a apoiar abertamente
a dupla Lula-Alencar e logo no início da
campanha de 2002 reuniu cerca de mil
empresários mineiros para conhecer os
candidatos. "Alencar teve a coragem de
dar seu aval pessoal para uma candida-
tura da qual todos desconfiavam", afir-
ma Andrade. Foi ali, diz ele, que os
empresários viram que era possível que
o ex-sindicalista, dirigente de um parti-
do de esquerda, pudesse ter objetivos

idênticos aos deles para o País. "Todo
mundo sabe que perdi muitas eleições.
Eu tinha 30%, 32%, 34% dos votos e pre-
cisava encontrar o restante. Encontrei o 
restante no J o s é Alencar", disse Lula na
terça-feira 29, ao lado da sucessora
Dilma Rousseff, em Portugal (Lula rece-
beu o título de doutor honoris-causa da
Universidade de Coimbra).

Uma vez no cargo, Alencar não
abandonou o discurso em prol do desen-
volvimento e da produção. Ao contrário,
usou a notoriedade da função - embora
desprovido de poder real - para defen-
der suas bandeiras. Reclamou muito das
taxas de juros. E começou logo no início
do governo. Num discurso inflamado



para uma plateia de prefeitos, em abril
de 2003, questionou a competência da
autoridade monetária , que havia elevado
a Selic ao nível de 26,5% ao ano, e criti-
cou a política econômica do então minis-
tro da Fazenda, Antônio Palocci. "Não
podemos ficar à mercê desse pessoal que
nos colocou no cabresto", afirmou.
Invariavelmente, tocava no
assunto sempre que conver-
sava com um jornalista.
Dizia que não se conforma-
va com os juros cobrados de
quem decidia investir no
País em vez de deixar o 
dinheiro rendendo no
banco. Alencar reclamava
publicamente, mas t a m b é m
queixava-se diretamente,
sempre que tinha chance,
ao ex-presidente do Banco
Central, Henrique
Meirelles. "Ele sempre con-
corda comigo, mas não faz",
disse uma vez Alencar,
fazendo piada sobre como
seus protestos, embora fos-
sem respeitosamente ouvi-
dos, não eram levados a 
sério. Em outros tempos,
um vice-presidente que
contestasse a política
monetár ia do governo
poderia abrir crises políti-
cas e institucionais. Mas
Alencar fazia suas crít icas
de forma tão clara e tão despidas de
segundas intenções que elas ampliavam
o debate econômico sem maiores
sobressaltos - uma habilidade de pou-
cos políticos no Brasil. Nem mesmo
Meirelles sentia-se pressionado a dei-
xar o cargo e, de vez em quando, recebia
o vice-presidente para encontros infor-
mais com os diretores do BC. "Alencar
foi a consciência crítica da sociedade
no Poder Executivo federal e, ao
mesmo tempo, um interlocutor do

governo ante a população, as empre-
sas, as entidades de classe e os siste-
mas produtivos", diz Paulo Skaf, pre-
sidente da Federação das Indústr ias do
Estado de São Paulo (Fiesp). 

Alencar era a voz dos empresários ,
mas não falava apenas por eles. Ele tam-
bém dava ressonância a uma parte do

governo que não podia se pronunciar
com a mesma eloquência. O ex-vice-pre-
sidente t a m b é m representava o pensa-
mento do Ministério da Fazenda, pelo
menos a partir de 2006, quando Guido
Mantega assumiu o cargo. E, de certa
forma, espelhava t a m b é m a opinião do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que, apesar de nunca envolver-se publi-
camente em discussões sobre a taxa de
juros, no fundo concordava com os plei-
tos de Alencar por mais crescimento

econômico. "A crítica que fez aos juros
era feita por todos", discorda Octaciano
Nogueira, cientista político da
Universidade de Brasíl ia. "Não chegou
nunca a avançar o sinal do governo." Às
vésperas da eleição de 2006, Lula che-
gou a procurar um novo vice. Mas man-
teve a chapa da eleição anterior. No

segundo mandato, a rela-
ção entre os dois ficou
ainda mais estreita.

Em oito anos como vice,
exerceu a Presidência por 
um período equivalente a 
um ano e três meses. Por 15
meses, acumulou também o 
Ministério da Defesa.
Resumiu assim sua atuação
como chefe de Estado. "A
função do vice é (ser) um
substituto eventual do pre-
sidente. Uma coisa é substi-
tuto e outra coisa é suces-
sor. Nunca sucedi o presi-
dente. Sempre o substituí."
Mas era prestigiado pelo
presidente. "Ele sempre
fala: Alencar, você está na
Presidência. 0 que você
fizer eu assino embaixo'."
Se prolongou o sofrimento
dos amigos e familiares de
Alencar, o longo período de
tratamento t a m b é m contri-
buiu para que o vice-presi-
dente se conformasse com a 

possibilidade de morrer. "Estou prepa-
rado para a morte como nunca estive nos
últimos tempos. A morte para mim hoje
seria um prêmio", disse em setembro de
2009. "A doença me ensinou a ser mais
humilde." Alencar disse que Deus foi
generoso com ele. "Sempre fui um atre-
vido. Se não o fosse, não teria construído
o que construí e não teria entrado na
política", completou. Com seu otimismo
e perseverança, mais do que um político,
Alencar foi um exemplo de vida.

Text Box
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