B8 Economia
%HermesFileInfo:B-8:20121111:

O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 11 DE NOVEMBRO DE 2012

Sobram cada vez mais vagas nas empresas
Número médio mensal de vagas não preenchidas por falta de candidatos aumentou em cerca de um terço este ano, para 169,7 mil
Márcia De Chiara

Aumentou em cerca de um terço neste ano o número mensal
de vagas de emprego no País
que não foram preenchidas
por falta de candidato. Entre
janeiro e agosto de 2012, a média mensal de postos em aberto no Sistema Nacional do Emprego (Sine) atingiu 169,7 mil.
Em 2011 inteiro, a média mensal havia sido de 127,2 mil.
Os cálculos foram feitos pelo
Estado com base em dados levantadospeloMinistério doTrabalho e Emprego (MTE) de vagas apuradas em cinco setores:
agropecuária, indústria, comércio, serviços e setor financeiro.
Como o Sine é agência pública
de emprego, que promove o encontro entre empregadores,
ofertando vagas, e empregados,
em busca de trabalho, sem custosparaaspartes,esseacabasendo um dos poucos indicadores
que mostram o aperto no mercado de trabalho, além, evidentemente, da taxa de desemprego
nas regiões metropolitanas, que
vem batendo sucessivos recordes de baixa. “Hoje há um grandedescasamento entre aoferta e
a procura por vagas”, afirma o
secretário de Políticas Públicas
de Emprego em exercício do
MTE, Rodolfo Torelly.
Ele pondera, no entanto, que
asvagascaptadaspelaagênciapública de emprego representam
uma parcela do mercado de trabalho porque muitas empresas
recrutam trabalhadores por outras vias. A representatividade
do Sine,no entanto, não é pequena. Cerca de 1 milhão de companhias usam ou já usaram o sistema, que tem 1,5 mil agências recrutadorasespalhadas pelo País.
O secretário explica que parte
dessecrescimentode33%damédia mensal de vagas não preenchidasde 2011 para 2012 podeter
sidoinfluenciadopelamaiorcaptura de oferta e de demanda de
vagas propiciada pelo uso da internet. É que o portal do sistema
começou a funcionar neste ano.
De toda forma, as avaliações
de executivos de empresas e de
sindicatosde trabalhadoresconfirmam que a maior fatia dessa
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169,7 mil

vagas ficaram em aberto a cada
mês, em média, no período de
janeiro a agosto deste ano

127,2 mil

foi a média mensal de vagas em
aberto no ano passado

33%

foi o aumento no número de vagas

taxa de crescimento das vagas
não preenchidas no último ano
vem da dificuldade de recrutar
mãodeobra.Esse éapontadopelos empresários hoje como um
problema crucial.
“Atualmente temos 300 vagas
de montadores de móveis que
não foram preenchidas por falta
de candidatos adequados”, conta o supervisor geral da Lojas
Cem, José Domingos Alves. A rededemóveiseeletrodomésticos
tem 202 lojas e 9.890 empregados, dos quais 1.280 montadores
de móveis. O executivo diz que o
salário de um montador de móveis pode chegar a R$ 1,5 mil, incluindo comissões.
Também sobram vagas na
construção civil. Nas contas de
Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil no
Estadode São Paulo, faz três meses que há 3 mil vagas em aberto
no setor na cidade de São Paulo.
“Aumentaram as exigências
na hora de contratar porque as
construtoras tiveram problemas com apartamentos mal acabados”, conta ele. As construtoras estão exigindo três anos de
experiência para eletricistas e
armadores, por exemplo. No caso de mestre de obras, a procura, sem sucesso, é por trabalhadores com mais de dez anos de
registro em carteira. “Profissional com experiência não se encontra.”
Ramalho observa que existem
outros fatores que contribuem
parahaver umdescasamentoentre a oferta e a demanda de mão
de obra. “Ninguém quer trabalhar em lugar sujo e perigoso”,
destaca. Quanto aos salários,
eles não são tão baixos assim.
Faz dez anos, segundo ele, que
os trabalhadores na construção
têm obtido ganhos reais de salário. Em maio deste ano, por
exemplo, o dissídio da categoria
foide7,76%,com2,3%deaumento real.

Há vagas
DIVULGAÇÃO

Equipe. Donos do restaurante Caipirão, junto com funcionários que vieram da Paraíba para trabalhar em Indaiatuba, SP

EMPRESÁRIA ‘IMPORTA’
MÃO DE OBRA DA PARAÍBA
Dona de restaurante paga até passagem de avião para trazer conterrâneos

Doméstica. Salário alto não é a

única condição considerada para se candidatar a uma vaga de
empregada doméstica. “Estou
cancelando vaga todos os dias.
Não tem candidata”, diz Juliana
Chaves, sócia da agência de emprego doméstico Veritas.
Nos últimos meses, a agência
tem acumulado uma média de
200 vagas não preenchidas para
babás, cozinheira e empregadas
domésticas. O salário oferecido
é a partir de R$ 1 mil. “Isso para
não cozinhar,não dormir noemprego e não trabalhar aos sábados.”
Julianaacreditaqueasuaagência de emprego doméstico é um
negócio “condenado”. Segundo
ela, uma das saídas para continuar a empresa é a áreade cursos
dequalificação paraessesprofissionais.

A

dificuldade de contratar funcionários
fez o casal de empresários Francinete Teixeira e Felisberto Joaquim de Souza, sócios do restaurante Caipirão, de Indaiatuba, interior do Estado de
São Paulo, buscar uma saída
ousada para preencher as vagas. Ela e o marido, que são
nordestinos, decidiram recrutar trabalhadores na terra natal. Mais precisamente
em Cacimba de Dentro, município da Paraíba que fica a
100 quilômetros de Campina Grande. “Eu sou de lá e
resolvi prestigiar a minha
terra”, conta Francinete, ressaltando que os seus conter-

râneos são muito responsáveis
e não fazem corpo mole no trabalho.
Hoje, dos 48 funcionários do
restaurante, 40 são “importados” da sua cidade. E o mais inusitado é como a empresária
atrai esse pessoal. Ela paga a
passagem de avião para o candidato interessado na vaga e até
montou uma espécie de república para eles morarem. “Damos
todo o apoio: casa, alimentação
no restaurante, água e luz.
Transporte não precisa porque
as três casas onde eles moram
ficam perto do restaurante”,
conta ela.
O salário, com carteira assinada, gorjetas, adicional noturno
e cesta básica, pode chegar a R$

1,2 mil para cargos de ajudante.
E, apesar desses benefícios, ela
conta que hoje tem dez vagas
em aberto. “Tem gente que
vem, fica uma semana e vai embora”, diz a empresária, que
não cansa de perguntar para os
recém-chegados se tem conhecidos interessados em imigrar.
Francinete avalia os motivos
que tornam o recrutamento de
mão de obra tão difícil. “O que
mais complica é que trabalhamos sábados, domingos e feriados e só fechamos o restaurante na segunda-feira.” Segundo
ela, isso espanta o pessoal, que
hoje tem a opção de trabalhar
na indústria e no comércio e
ter parte do fim de semana livre.

Mas ela notou que, de dois
anos para cá, está mais difícil
encontrar candidatos para
as vagas. “Em dez anos de restaurante, hoje é o pior momento para encontrar pessoal”, avalia a empresária. A
dificuldade é tanta que ela
não consegue contratar garçons freelancer, pagando diárias entre R$ 80 e R$ 100.
A escassez de trabalhadores é fruto da situação de praticamente pleno emprego da
economia. Um exemplo desse movimento é que em Jundiaí, que fica cerca de 50 quilômetros de Indaiatuba, a taiwanesa Foxconn fez uma
grande contratação de trabalhadores para produzir iPad
e iPhone. Com isso, tornou
ainda mais apertada a oferta
de mão de obra.
Além de buscar funcionários na Paraíba, Francinete
conta que ela e o marido arregaçaram as mangas e foram à
luta. “Eu mesma estou sem
férias faz muito tempo. Vou
para o balcão.” / M.C.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE MOTOMECANIZAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
O CSM/MM da Polícia Militar divulga a abertura da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.° CSMMM001/43/12 (PROCESSO Nº CSMMM-085/43/12), do tipo menor preço, objetivando a contratação de serviços de
reforma de alojamentos.
Data da sessão pública: 22/11/2012, às 09h30min.
Local da sessão e vistoria do espaço da obra: Rua Coronel Antônio de Carvalho, nº 155, Carandiru, SP (ao lado do
Terminal Rodoviário Tietê).
Retirada do Edital: no endereço acima ou pelo site www.e-negociospublicos.com.br.
Maiores informações pelo telefone (11) 2221-1022 R 236/246 - fax: 2221-1022 R 239, ou pelo e-mail:
csmmmuge@policiamilitar.sp.gov.br e csmmmugelicit@policiamilitar.sp.gov.br.
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COMUNICADO
Oferta TIM Liberty Controle Express
A TIM Celular S/A, prestadora do STFC na modalidade de Longa Distância
Nacional, em conjunto com a TIM Celular S/A, prestadora de SMP, comunica que
a partir de 13/11/2012 será iniciada a comercialização da Oferta Liberty Controle
Express. A oferta traz os benefícios do plano Liberty Controle e tem como principal
característica o pagamento feito através do cartão de crédito.
A oferta consiste em:
• Ligações locais destinadas para números móveis e fixos da TIM ilimitadas;
• Ligações de longa distância nacional, originadas pelo código 41, destinadas
para números móveis e fixos da TIM ilimitadas;
• Créditos para serem utilizados para ligações para outras operadoras e outros
serviços.
Para aderir a esta oferta, o pagamento deve ser feito exclusivamente com um
cartão de crédito de uma das bandeiras credenciadas.
Para mais informações, consulte a página de planos pós-pagos TIM Liberty
Controle no site www.tim.com.br, ligue *144 do seu TIM ou 1056. Esta oferta é
válida em todo o território nacional, exceto Alagoas.
11 de novembro de 2012.

