
1 
 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Assis Dulci 

 

Desenvolvimento regional e mercado de trabalho em perspectiva compa-

rada: Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2015  



2 
 

 

 

 

 

João Assis Dulci 

 

Desenvolvimento regional e mercado de trabalho em perspectiva compa-

rada: Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada como requisito parcial para ob-

tenção de título de Doutor, ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro. 

 

Orientador: Prof. Dr. Adalberto Cardoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2015 



3 
 

 

 

 

 

Espaço para ficha catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

João Assis Dulci 

 

Desenvolvimento regional e mercado de trabalho em perspectiva comparada: Vale do 

Paraíba Fluminense e Camaçari (BA) 
 

 

 

Tese apresentada como requisito parcial para ob-

tenção de título de Doutor, ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro. 

 
 

 

Banca Examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Adalberto Cardoso (Orientador) 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UERJ 

 

 

 

Prof. Dr. Renato Boschi 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UERJ 

 

 

 

Profa. Dra. Ana Célia Castro 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da U-

FRJ 

 

 

 

Prof. Dr. José Ricardo Ramalho 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ 

 

 

 

 



5 
 

Resumo 

 

 

DULCI, João Assis: Desenvolvimento regional e mercado de trabalho em perspectiva com-

parada: Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA). 335 fs. Tese (Doutorado em Socio-

logia) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2015.  

 

Este trabalho analisa os diferentes rumos do desenvolvimento em duas regiões brasileiras: a 

mesorregião do Vale do Paraíba Fluminense e o município de Camaçari, na Bahia. Ao lon-

go dos anos 1990, o Brasil recebeu uma onda de investimentos estrangeiros, com foco es-

pecial para as indústrias automobilísticas. Estados e municípios deflagraram disputas pela 

atração das mesmas, entre eles, o estado do Rio de Janeiro e o estado da Bahia. Em duas 

regiões de tradição industrial em outras matrizes, observou-se o aporte de indústrias multi-

nacionais automotivas. No entanto, os resultados em termos de desenvolvimento regional 

foram diferentes. Este estudo buscou estudar o desenvolvimento em cada região, cujo ponto 

de contato se dá na conjuntura da luta pela atração industrial na segunda metade da década 

de 1990. Entende-se que o contexto inicial de cada região foi fundamental para os diferen-

ciais de desenvolvimento observados. Ao mesmo tempo, destacamos os resultados gerados 

pela vinda das montadoras automotivas em termos do mercado de trabalho e seus transbor-

damentos. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional, mercado de trabalho, Vale do Paraíba Flumi-

nense, Camaçari (BA). 

 

Abstract 

 

This work intends to analyze the different development paths in two Brazilian regions: the 

Vale do Paraíba Fluminense and Camaçari, in Bahia. During the 1990’s, Brazil has re-

ceived foreign investment influx, especially in the automobile industry sector. States and 

cities deflagrate disputes to allocate them in their territories, among them, Rio de Janeiro 

and Bahia. In those two regions with industrial tradition in other fields, it was hence ob-

served the allocation of multinationals automotive industries. Nonetheless the results in 

terms of regional development were different. This study aims to understand the differential 

elements in regional development for each case, that has began in the struggle for industrial 

inducement in the late 1990’s. It is defended here that the initial context of each region was 

fundamental to dictate the development specificities for the studied cases. Also, it is intend-

ed to highlight the results promoted by the automotive plants in labor market field and its 

consequences.  
 

Key-words: Regional Development, Labor Market, Vale do Paraíba Fluminense, Camaçari 

(BA). 
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Apresentação 

Neste trabalho, elegemos dois casos como objeto de estudo: o Vale do Paraíba Flu-

minense (VPF) e a Região Metropolitana de Salvador (RMS), com especial destaque para 

Camaçari, que abriga o Polo Industrial de Camaçari (PIC)
1
. Os objetivos traçados se dão no 

sentido de compreender os caminhos que o desenvolvimento em ambos os objetos trilhou a 

partir da instalação de indústrias automotivas. Diferente de se analisar greenfields por exce-

lência, estamos diante de duas regiões com tradição industrial pregressa, o que nos instiga a 

avaliar o impacto da presença automobilística e as razões de notórias distinções em termos 

de matrizes de desenvolvimento. Para tanto, lançamos mão da literatura de cunho institu-

cionalista da Escola da Regulação, com ampla referência também da tradição marxista. 

Reconstruímos a história recente das regiões, as mobilizações políticas, sindicais, urbanas, 

educacionais, demográficas e de mercado de trabalho, a fim de compreender os elementos 

diferenciais das trajetórias de desenvolvimento e as razões que fizeram com que o Vale do 

Paraíba Fluminense tornar-se um novo polo automotivo nacional, não limitado à atividade 

de sediar apenas mais uma indústria, enquanto o Polo de Camaçari se manteve mais am-

plamente conectado à sua tradição química e petroquímica.  

 

Hipótese  

 

Em nosso estudo, apresentamos a seguinte situação: o Brasil, que buscou trilhar o 

caminho do desenvolvimento pela via industrial, regionalmente concentrada (FURTADO 

(2003 [1973]), PACHECO (1998), CANO (2000)), impulsionada direta ou indiretamente 

pelo Estado, de modo a superar os obstáculos de atraso (GERSCHENKRON, 1962 e PIN-

TO, 1963), chegou aos anos 1990 numa situação de diferentes graus de desenvolvimento de 

suas regiões em escala subnacional. As indústrias automotivas, intensivas em termos de 

capital, com grande potencial gerador de economias de escala, aportaram através, dentre 

outros pontos, de incentivos públicos garantidores de demanda e redutores de incertezas. 

Instalaram-se em territórios que, talvez precipitadamente, foram genericamente rotulados 

greenfields. Na visão aqui proposta, os territórios já continham estruturas produtivas, polí-

                                                           
1
 Apesar de o PIC não estar localizado apenas em Camaçari, assumimos o município como lócus analítico, em 

função do tratamento dos dados.  



16 
 

ticas e associativas relacionadas às indústrias já presentes, que se desenvolveram a partir de 

incentivos estatais, inicialmente. As regiões onde as automobilísticas se instalaram, com-

põem, portanto, greenfields setoriais, sendo a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Ford 

Motors do Brasil as pioneiras no ramo automotivo nas duas regiões aqui analisadas. É pela 

condição de greenfields setoriais que compreendemos os diferenciais de desenvolvimento 

observados, em que o Sul Fluminense se tornou um cluster automotivo, sem prejuízo para 

os outros setores já instalados, e que o Polo Industrial de Camaçari manteve sua caracterís-

tica ligada ao setor petroquímico e químico.  

Estrutura da tese 

 

Este trabalho foi dividido em duas seções. Na primeira, faz-se um esforço de con-

textualização das transformações recentes do mundo produtivo. O primeiro capítulo dessa 

seção trata das transformações na escala mundial. A importância desse passo é demonstrar 

como tais transformações e reformas no modo de produção capitalista afetaram inúmeras 

partes do mundo, dentre elas, obviamente, o Brasil. Além disso, dar a importância dos cen-

tros irradiadores de políticas e doutrinas político-econômicas para os países em desenvol-

vimento. Discutimos brevemente a disputa intelectual que se deu sobre a redução do papel 

do Estado e suas possíveis incapacidades na solução de problemas e na formulação de polí-

ticas. Escolhe-se seguir a trajetória da relevância do Estado como agente político ante a 

financeirização do capitalismo, bem como as escolhas políticas de alguns países para seguir 

nessa direção. A dualidade Estado versus capital não se mantém, como se verá. As trans-

formações residem mais fortemente nas classes produtoras e em como os investimentos 

financeiros se materializam em produção, empregos e desenvolvimento.  

 O segundo capítulo da primeira seção reconstrói a inserção do Brasil no contexto 

mundial. Das transformações de um fordismo periférico (LIPIETZ, 1989b), que construiu 

um estado de bem-estar social frágil, às opções de reformas econômicas de sentido liberal, 

abrindo o mercado nacional para investimentos estrangeiros, flexibilizando a legislação 

trabalhista, valorizando a disputa inter-federativa, mas visando a atração de indústrias capa-

zes de recaracterizar territórios no sentido da implementação de diferentes matrizes produ-

tivas. Ressalta-se os arranjos político-partidários e como as associações coletivas, princi-
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palmente sindicatos e organizações patronais, transformaram seus métodos de atuação e 

suas arenas de disputa. 

 A segunda seção deste trabalho ocupa-se em apresentar e contextualizar as regiões 

em estudo em dois capítulos separados. Apresentamos os dados referentes às duas regiões, 

sendo destinado a cada uma um capítulo. Destaca-se a importância dos momentos políticos 

e eventos-chave nos processos de atração industrial erigidas por cada local. Se na Bahia, a 

história começa no Rio Grande do Sul e na atuação rápida e influente da base aliada ao Go-

verno Federal, no Rio de Janeiro, as políticas fiscais deram a tônica para o momento inicial. 

No entanto, a conjuntura federal em termos de alteração na legislação tributária e de ausên-

cia seletiva na disputa federativa constrói o momento inicial desta tese.  

 No terceiro capítulo da segunda seção, tece-se a comparação das duas regiões a par-

tir da metodologia apresentada nesta introdução. São apresentadas as variáveis de interesse 

e de que maneira elas se diferenciam nos dois casos, destacando-se os elementos diferenci-

ais em cada região.  

 Na seção de conclusões, esforçamo-nos para jogar luz sobre os resultados e os al-

cances possíveis deste trabalho. Num esforço de sintetizar a questão, observamos que a 

estrutura pregressa nas duas regiões joga papel diferente: no caso do Vale do Paraíba Flu-

minense, a entrada das indústrias automobilísticas se deu num momento crítico de trans-

formação do perfil produtivo local, o que permitiu que as novas plantas assumissem um 

papel protagonista na condução dos investimentos e no desenvolvimento da região, a des-

peito do crescimento absoluto das indústrias siderúrgicas; em Camaçari, a construção do 

polo a partir da matriz química, com participação estatal, não perdeu espaço para uma nova 

matriz que pouco se integrou ao ambiente local e não tomou a dianteira dos investimentos 

em termos de transbordamento industrial. 

 Encerramos este trabalho, temporalmente, com a publicação de um Novo regime 

Automotivo, em 2012, pela Presidenta Dilma Rousseff, o que não impediu que eventos e 

informações acumuladas posteriormente a esse marco tivessem sido incluídos.  
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Introdução 

 

 As teorias de desenvolvimento remontam mais fortemente ao período do pós-

Segunda Guerra Mundial e da intensificação da Guerra Fria (ESCOBAR, 2011; FURTA-

DO, 2003 [1973]; 1959; KHOTARI, 1989; SUNKEL & PAZ 1974; PINTO, 1963; PRE-

BISCH, 1949, dentre inúmeros outros). O tema do desenvolvimento, porém, é bastante 

mais antigo, podendo ser localizado no início do pensamento da Economia Política. Com 

isso, a questão da riqueza das nações havia sido tratada por Adam Smith e por David Ri-

cardo, no início do pensamento liberal, como  

 

“indicador da prosperidade ou decadência das nações. Para esta corrente de pen-

samento, o conceito de riqueza diz respeito, diretamente, ao potencial produtivo 

de uma comunidade, traduzindo-se em ‘conjunto de bens que um país pode obter, 

dada a natureza de seu solo e clima e sua situação relativamente a outros países’” 

(SUNKEL & PAZ, 1974: 25).  

 

No entanto, se para a corrente neoclássica a ideia de riqueza associa-se a uma situa-

ção hipotética de maximização do bem-estar individual, o conceito de desenvolvimento 

pressupõe um processo um pouco mais dinâmico, de transformações da estrutura econômi-

ca e social, adotando, em parte a ideia de evolução, recorrente no pensamento da segunda 

metade do século XIX. De cunho naturalista, a evolução não previa saltos tecnológicos por 

efeitos demonstrativos, ou por transferências tecnológicas, mas um movimento linear. O 

desenvolvimento, no entanto, é um estado que pressupõe desequilíbrios, não sendo congru-

ente com o método analítico neoclássico (SUNKEL & PAZ, 1974). 

 Dois conceitos que se associaram à ideia de desenvolvimento são o progresso, que 

inclui em suas análises os avanços tecnológicos; e o crescimento, que pressupõe o anterior, 

mas que se volta para a análise de momentos críticos. A ideia de crescimento traz consigo a 

necessidade de se analisar o conjunto da economia, incluindo mais variáveis nos estudos, e 

diferindo bastante dos primeiros e simplificados modelos neoclássicos. É daí que surge a 

percepção mais clara da discrepância qualitativa entre países, tomando o crescimento e o 

desenvolvimento como um continuum, em que alguns países situam-se em estágio de sub-

desenvolvimento ante aqueles mais desenvolvidos.  

 Sem dúvida, no entanto, o ponto central das análises sobre desenvolvimento econô-

mico é o processo de industrialização. Ela pressupõe progresso técnico e definições dos 
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conjuntos econômicos, incluindo elementos de política econômica, como as medidas de 

proteção dos mercados em economia concorrencial (SUNKEL & PAZ, 1974). 

No pós-Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa se reconstruía, e os Estados 

Unidos tornavam-se a maior potência econômica mundial, os países do chamado Terceiro 

Mundo buscavam suas próprias vias de superação da condição relativa de atraso. Àquela 

época, as principais teorias do desenvolvimento envolviam formas de crescimento econô-

mico pelo acúmulo de poupança interna, de modo que se pudesse transitar da economia 

agrária para uma economia industrializada com formação de capital e produção de tecnolo-

gias nacionais, concretizando o passo do tradicional para o moderno. O texto fundador da 

CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe), escrito por Raúl Prebisch 

(1949), trata das possibilidades de se dar esse salto qualitativo nos países latino-americanos. 

Pergunta-se o autor como derrotar a dívida externa, transformando-a em capital nacional 

que pudesse ser revertido para o desenvolvimento das indústrias nacionais e para a diminu-

ição da dependência de produtos industrializados estrangeiros, reduzindo ou zerando a dis-

crepância nas condições de troca (PREBISCH, 2000 [1949])
2
.  

O pensamento de cunho desenvolvimentista era preponderante, não somente pelo 

sucesso que as teorias keynesianas faziam nos países centrais, bem como por terem servido 

de modelo para a superação da crise de 1929 e para a reconstrução daqueles mesmos países, 

resultando em rápidos avanços. O desenvolvimento se transformou em um “espaço social” 

e a resposta à pergunta “como se desenvolver?” era um problema fundamental (ESCOBAR, 

2011). Escobar afirma: “the development discourse (...) has been the central and most 

ubiquitous operator of the politics of representation and identity in much of Asia, Africa 

and Latin America in the post-Wolrd War II period” (ESCOBAR, 2011: 214).   

 Rajni Kothari (1989) aponta que a preocupação de autores marxistas residia sobre 

bases semelhantes, principalmente no sentido de compreender que havia uma discrepância 

de momentos de desenvolvimento entre os países. Sendo assim, era preciso identificar as 

barreiras ao desenvolvimento. Luiz de Aguiar Costa Pinto, em texto escrito nos início dos 

anos 1960, retoma a preocupação de Prebisch e confirma os desafios do contexto que seria 

                                                           
2
 Prebisch não defende uma autonomização econômica total dos países, mas, numa linha afeita às teorias de 

David Ricardo, a busca por vantagens qualitativas nas condições internacionais de troca, com diminuição das 

volatilidades de preços que fragilizam as economias nacionais dependentes de commodities de baixo valor 

agregado.  
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posteriormente relatado por Kothari: “a análise dos obstáculos ao desenvolvimento é parte 

essencial do estudo do próprio desenvolvimento” (PINTO, 1963: 86). A grande meta era 

reproduzir o caminho de desenvolvimento atingido pelas potências do mundo ocidental 

(KOTHARI, 1989), que funcionavam como uma espécie de efeito demonstração. 

 O desenvolvimento das potências ocidentais contrastava com o subdesenvolvimento 

dos países do então chamado Terceiro Mundo. Não se conseguia dar o salto de moderniza-

ção. Para Osvaldo Sunkel e Pedro Paz, também debruçados sobre o tema da superação dos 

obstáculos ao desenvolvimento, isso se devia a uma relação de complementaridade entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento
3
.  

 

O subdesenvolvimento, como o desenvolvimento, são dois aspectos do 

mesmo fenômeno, processos historicamente simultâneos, vinculados fun-

cionalmente e, portanto, interatuantes e reciprocamente condicionadores, 

dando como resultados, num plano, a divisão do mundo entre países in-

dustriais, avançados, ou ‘centros’, e países subdesenvolvidos, atrasados ou 

‘periféricos’; e, em outro plano, a repetição deste processo dentro dos paí-

ses subdesenvolvidos, divididos em áreas modernas ou avançadas e áreas, 

grupos e atividades atrasados, primitivos e dependentes. O desenvolvi-

mento e subdesenvolvimento podem ser entendidos, então, como estrutu-

ras parciais – mas interdependentes – que compõem um sistema único 

(SUNKEL & PAZ, 1974: 4).  

 

 

 Tem-se aí, pois, dois movimentos. O primeiro é também chamado de “atraso” 

(backwardness, em Alexander Gerschenkron, 1962) e é percebido nos momentos de subde-

senvolvimento, incorrendo em diferentes estratégias para se alcançar o patamar das econo-

mias mais desenvolvidas. O segundo, o das desigualdades regionais e relacionais. Separa-

remos os dois dessa forma de modo a manter a distinção de escalas. Se no primeiro, basi-

camente, estamos tratando de escalas nacionais, as desigualdades “dentro dos países subde-

senvolvidos”, de que falam Sunkel e Paz, estariam em escala subnacional.  

                                                           
3
 Nas palavras de Celso Furtado, sobre a mesma temática: “(...) infere-se que o subdesenvolvimento não pode 

ser estudado como uma ‘fase’ do processo de desenvolvimento, fase que tenderia a ser superada sempre que 

atuassem conjuntamente certos fatores. Pelo fato mesmo de que são coetâneas das economias desenvolvidas, 

das quais, de uma ou de outra forma, dependem, as economias subdesenvolvidas não podem reproduzir a 

experiência daquelas. Em síntese: desenvolvimento e subdesenvolvimento devem ser considerados como dois 

aspectos de um mesmo processo histórico, ligado à criação e à forma de difusão da tecnologia moderna” 

(FURTADO, 2003 [1973]: 88). 
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 Em sua obra “Economic backwardness in historical perspective”, Alexander Gers-

chenkron, economista russo erradicado nos Estados Unidos, criou um modelo analítico ba-

seado em recuperações históricas sobre a situação do atraso. Para ele, os países “atrasados” 

tendem a ter seu desenvolvimento por caminhos fundamentalmente diferentes dos países 

avançados, justamente por sua situação inicial. Isso não invalida que se almeje atingir o 

nível de desenvolvimento de um país mais avançado. No entanto, não só os caminhos tra-

çados serão diferentes, como em velocidades e estruturas industriais, organizacionais e pro-

dutivas diferentes (GERSCHENKRON, 1962)
4
.  

 

Furthermore, these differences in the speed and character of indus-

trial development were to a considerable extent the result of appli-

cation of institutional instruments for which there was little or no 

counterpart in an established industrial country. In addition, the in-

tellectual climate within which industrialization proceeded, it ‘spir-

it’ or ‘ideology’, differed considerably among advanced and back-

ward countries. Finally, the extent to which these attributes of 

backwardness occurred in individual instances appears to have 

varied directly with the degree of backwardness and the natural in-

dustrial potentialities of the countries concerned 

(GERSCHENKRON, 1962: 7). 

 

 

 Segundo Gerschenkron, a situação de atraso em termos de industrialização se dá por 

inúmeros obstáculos para o desenvolvimento. Quanto maior o atraso, menor a possibilidade 

de que esses obstáculos se removam pela industrialização nos moldes paradigmáticos da 

Inglaterra em sua Revolução Industrial
5
. Com isso, o autor atesta que as soluções para se 

alcançar o desenvolvimento se darão de diferentes formas, conforme o grau de atraso dos 

                                                           
4
 O autor, inclusive pela época em que escreveu seu texto, também abraça a ideia de que o desenvolvimento 

se daria, principalmente, pela via industrial. 
5
 Para Furtado, esse processo envolveu inúmeros elementos. Em linhas gerais, o autor afirma que se deu como 

uma resultante de “múltiplos processos sociais, tais como a acumulação de capital comercial em forma líquida 

– o que foi possível graças à expansão das atividades comerciais e à descoberta dos metais preciosos nas A-

méricas –, a exacerbação da concorrência mercantilista decorrente da formação dos Estados nacionais euro-

peus, o desenvolvimento das técnicas de organização mercantil e financeira, o acesso ao patrimônio de conhe-

cimentos técnicos que se havia acumulado na Ásia. O avanço da ciência experimental, facilitado pela secula-

rização do saber e pela difusão dos conhecimentos que acompanham a ascensão da burguesia, atuará como 

um mecanismo multiplicador, cujo significado foi pequeno na fase inicial, mas decisivo em fase subsequente, 

abrindo o caminho à revolução tecnológica” (FURTADO, 2003 [1973]: 89). 
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países. Para países em estágios intermediários de atraso, o autor demonstra que o desenvol-

vimento de um sistema bancário que jogue o papel, ao mesmo tempo, de investidor de curto 

prazo e de financiador de longo prazo, pode ser uma saída. Para países em situação de ex-

tremo atraso
6
, uma participação ativa do Estado como fiador do desenvolvimento industrial 

parece ser necessária, uma vez que os capitalistas em atividade naquele local não terão a 

poupança suficiente para investimentos em indústrias intensivas em capital. Essa configu-

ração ainda não lhe é suficiente, uma vez que é necessário que se faça crer que o progresso 

futuro é a meta (segundo o autor, é o aspecto “ideológico” do desenvolvimento), de modo 

que se controle também as tensões sociais, segundo ele, tanto mais agudas quanto maior for 

o grau de atraso (GERSCHENKRON, 1962).    

 A historiadora econômica Alice Amsdem, em seu livro “The rise of the rest”, sobre 

os rápidos e recentes desenvolvimentos de países subdesenvolvidos, debateu alguns pontos 

da teoria de Gerschenkron. O principal é o de que o Estado também foi atuante nos países 

de desenvolvimento pioneiro, mas de forma distinta do papel que assumiu nos países de 

desenvolvimento atrasado. Sua atuação principal foi a de abrir mercados para os produtos 

industrializados, gerando um cenário de competição extremamente desigual. É o que a au-

tora chama de atuação pela “espada”. Essa vantagem comercial se manteve por alguns sé-

culos em determinados casos (principalmente em relações coloniais ou de ex-colônias eu-

ropeias). Isso mostra que a ação dos governos pode também ter favorecido as economias 

mais desenvolvidas em seus primeiros estágios de crescimento. O que Amsdem demonstra, 

portanto, é que os Estados agiram em todos os estágios de desenvolvimento, mas de manei-

ras diferentes, seja nos países pioneiros, seja nos atrasados, reduzindo a competição entre os 

mercados (AMSDEM, 2001). 

 Em processos mais recentes, Alice Amsdem observa que a intervenção estatal pode 

se dar no sentido da promoção da concorrência por investimentos estrangeiros diretos, via 

corporações multinacionais, e não somente pela promoção de empresas nacionais intensivas 

em capital. Esse teria sido o processo recente no Leste europeu e na América Latina no 

final do século XX. Dessa forma, os influxos diretos internacionais cumpririam o papel do 

próprio Estado em termos de capacidade de investimentos (AMSDEM, 2001). Esses pon-

tos, no entanto, convergem com Gerschenkron no sentido de que, quanto mais atrasado o 

                                                           
6
 O autor cita a Rússia do século XIX como exemplo.  
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desenvolvimento em determinado país, maiores as chances de esse investimento ser tocado 

por empresas de capital estrangeiro. Amsdem também reafirma a necessidade de atuação de 

bancos de investimentos nacionais nos processos de “catching up”, ou seja, de desenvolvi-

mento rápido, mas sem a necessidade de geração de tecnologia nacional. As diferenças ob-

servadas entre os dois autores estariam na forma de atuação do Estado, um tanto mais indi-

reta nos anos recentes, em função também das transformações no modo de regulação vigen-

te.  

 O trabalho de Alexander Gerschenkron retrata a preocupação sobre o “atraso” em 

escala nacional. Seus exemplos ainda não consideram as escalas subnacionais, conforme o 

amálgama de interações econômicas, políticas e sociais e seus sistemas de governança 

(MACLEOD, 2008). Os graus de atraso também se realizam interregionalmente, como a-

pontaram Osvaldo Sunkel e Pedro Paz (1974) e Furtado (2003[1973]). No Brasil, esse pro-

blema foi amplamente tratado, embora não seja uma questão exclusiva deste país. Não re-

correremos às raízes do problema aqui, por serem extensas e amplamente consolidadas em 

trabalhos consagrados
7
. No entanto, a natureza histórica da questão refletiu-se no século 

XX.  

 Observando o contexto de meados do século XX, Celso Furtado afirma que, para 

que o desenvolvimento se dê de forma vigorosa e equânime, o processo deve ser arbitrado 

pelo Governo central (FURTADO, 2003 [1973]). Não somente no sentido do direciona-

mento dos investimentos, como no controle dos tipos de indústrias que devem aportar em 

determinado território e em qual região. Além disso, segundo Furtado, é papel do Estado, 

bem como já havia direcionado Gerschenkron (1962), ocupar-se das tensões sociais que o 

subdesenvolvimento gera, criando e captando aspirações coletivas pelo desenvolvimento. 

Em suas palavras,  

 

Toda autêntica política de desenvolvimento retira sua força de um conjun-

to de juízos de valor que amalgamam os ideais de uma coletividade. E se 

uma coletividade não dispõe de órgãos políticos capacitados para interpre-

tar suas legítimas aspirações, não está aparelhada para empreender as tare-

fas do desenvolvimento. Toda medida que se venha a tomar, no sentido de 

enfraquecer os governos como centros políticos capazes de interpretar as 

                                                           
7
 Ver, por exemplo, FURTADO, Celso: A formação econômica do Brasil, 1959; PRADO JÚNIOR, Caio: A 

formação do Brasil contemporâneo, 1945, dentre uma série de outros.  
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aspirações nacionais e de aglutinar as populações em torno de ideais co-

muns, resultará na limitação das possibilidades de autêntico desenvolvi-

mento na região (FURTADO, 2003 [1974]: 41).  

 

 O contexto observado por Furtado é o do capitalismo monopolista, no qual indús-

trias e empresas se tornam “conglomerados” atuantes em diversos ramos produtivos, de 

modo a reduzir perda de mercados e maximizar recursos líquidos. Esses conglomerados se 

dão tanto em termos corporativos, quanto em termos geográficos. Em termos corporativos, 

agem com o objetivo de manter uma permanente liquidez, uma vez que ramos mais lucrati-

vos compensam ramos menos lucrativos ou servem de esteio em momentos críticos. Em 

termos geográficos, em busca de redução de incertezas e maximização de lucros. Celso 

Furtado percebera, no período entre as décadas de 1950 e 1970, que as grandes corporações 

multinacionais (a grande maioria em atuação na América Latina era de origem norte-

americana) já operavam no sentido de controlar as economias periféricas, de modo a evitar 

concorrências de empresas de capital nacional daqueles países. Por possuírem as multina-

cionais melhor controle de capitais e maior liquidez, a escolha dos territórios onde aportari-

am não cabia aos Estados nacionais (destinos dos investimentos), mas às próprias corpora-

ções, enfraquecendo as indústrias locais e fortalecendo o processo monopolista pelo “con-

trole exercido por grupos de economias dominantes sobre as atividades que, nas economias 

dependentes, mais assimilavam novas técnicas” (FURTADO, 2003 [1973]: 88). Gerschen-

kron também reconhece a fragilidade dos capitalistas de países “atrasados” no desenvolvi-

mento de tecnologia intensiva em capital. Essa conjugação entre capitalistas detentores de 

tecnologia e Estados em busca do desenvolvimento nacional resultaria nos já referidos sal-

tos de desenvolvimento (GERSCHENKRON, 1962). 

 A análise de Furtado destaca o aguçamento dos diferenciais econômicos em escala 

subnacional. O jogo corporações-Estados acabou por direcionar os investimentos impulsio-

nadores de desenvolvimento no Brasil, como em diversos outros países. Esse movimento 

tende a gerar um processo de concentração de desenvolvimento e de expansão econômica 

em uma determinada região, distinguindo-a ainda mais das outras, que ficam numa situação 

“retardatária” ou de “atraso”: 

 

Tal expansão, em princípio, segue a lógica do mercado: uma estrutura in-

dustrial constitui-se em geral por aglomeração, descentralizando-se com o 
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tempo num esquema de divisão espacial do trabalho que favorece algumas 

áreas em detrimento de outras. Sob o prisma estritamente econômico, por-

tanto, as alternativas de uma região retardatária são escassas em relação às 

de uma região avançada, a qual tende a concentrar cada vez mais recursos 

pelo fato mesmo de estar à frente. (DULCI, 1999: 19) 

 

O Desenvolvimento Regional 

 

A partir das teorias de desenvolvimento e da compreensão de que o processo de de-

senvolvimento incide em diferenciações regionais, jogamos luz sobre o debate acerca do 

desenvolvimento regional, buscando compreender as “interações sistemáticas entre desen-

volvimento e espaço”, ou o “processo de desenvolvimento em sua dimensão espacial” 

(FRIEDMAN, 1967).  

O conceito de região por si mesmo inclui debates da geografia e suas diversas cor-

rentes. É, com certeza, um termo que encerra relevantes naturezas políticas em suas defini-

ções e, mais do que isso, em sua corporificação.  

Em um trabalho de 2000, o geógrafo Roberto Lobato Corrêa resgata parte da dis-

cussão sobre regiões. Ao assumir o caráter eminentemente político do tema, Corrêa apre-

senta as disputas conceituais dentro da Geografia. Para nós aqui, a definição de “(...) uma 

dada porção da superfície terrestre que, por um critério ou outro, era reconhecida como 

diferente de uma outra porção” (CORRÊA, 2000: 21) é ainda incipiente. É necessário ir 

mais além e concordar com o autor quando diz que a construção do conceito se dá a partir 

das dinâmicas do mundo produtivo, que resulta em fragmentações do território em função 

das divisões do trabalho, “que se caracteriza diretamente por especializações produtivas, 

mas também por outras características sociais, culturais e políticas, espacialmente variá-

veis.” (CORRÊA, 2000: 23) Trata-se, portanto, do resultado de processos produtivos que 

podem resultar em ganhos ou perdas, sempre se pensando aquela porção territorial específi-

ca como inserida em um contexto relevante, que ali atua. Nesse contexto agem elementos 

que implicam “na afirmação de múltiplos mosaicos que se acham irregularmente superpos-

tos e organizados espacialmente de tal modo que, dependendo do ângulo de nossa análise, 

privilegiamos apenas um dos múltiplos mosaicos superpostos” (Idem: 23).  

A Nova Geografia Regional também chama atenção sobre as múltiplas definições 

do conceito de “região”. Gordon MacLeod afirma que o conceito é escorregadio, podendo 
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dar margens a diferentes definições. Regiões delimitadas pelos pesquisadores, em determi-

nações temáticas das relações inter ou intrarregionais (ALLEN et al., 1998, apud MacLeod, 

2008); regiões supranacionais, como na escola neogramsciana, referindo-se a grandes blo-

cos de países; regiões conforme reconhecidas pela ciência política, ou seja: unidades admi-

nistrativas subnacionais (LE GALE, 1998, apud MACLEOD, 2008); ou de acordo com a 

geografia econômica, entendidas como aglomerações metropolitanas urbanas resultantes da 

interdependência econômico-política (MACLEOD, 2008).  

Talvez a conformação mais próxima dos métodos aqui adotados seja uma combina-

ção de alguns itens da tipologia proposta por Anssi Paasi (2000). Seu artigo sobre institu-

cionalização das regiões afirma que é essa institucionalização o processo pelo qual uma 

unidade territorial se torna uma entidade estabelecida na estrutura espacial e pode, portanto, 

ser identificada em termos de práticas institucionalizadas e consciência social nas esferas 

política, econômica, cultural e administrativa, sendo continuamente reproduzidas nessas 

práticas. É preciso reforçar a ideia de origem marxista de região como uma manifestação de 

acumulação de capital, que trata da produção desigual dos lugares, sem que haja uma pré-

demarcação das fronteiras em que esse processo se dá, mesmo compreendendo que ela não 

é suficiente para as demarcações de objetos. Soma-se a ela a noção de região como histori-

camente em construção (historically contingent process), bem como um espaço de confor-

mação de práticas sociais (PAASI, 2000). No entanto, não se deve reificar o conceito, mas 

entender a ampla rede de conexões econômicas, políticas, sociais e administrativas que o-

correm numa dada região (MacLeod, 2008; Brandão, 2004). Pode-se também dizer das 

regiões que  

 

(...) são resultantes da operação dos processos de especialização e diferen-

ciação materiais da sociedade. Neste sentido, os estudos dizem respeito à 

investigação da base operativa, o locus espacial em que se concretizam 

tais processos, e à análise dos centros de decisão e dos sujeitos históricos 

determinantes destes processos (BRANDÃO, 2004: 62). 

 

A discussão é bastante ampla, não cabendo esgotá-la aqui, mas apontar as compre-

ensões do conceito de região adotados neste trabalho, principalmente no sentido da cons-

trução social da região, pela via da diversificação, da divisão do trabalho e do diferencial de 

desenvolvimento. 
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Um trabalho clássico que se propôs a compreender o funcionamento geral do de-

senvolvimento em escalas subnacionais é o de Gunnar Myrdal: “Teoria econômica e regi-

ões subdesenvolvidas”. O autor afirma que “o jogo de forças do mercado tende, em geral, a 

aumentar e não a diminuir as desigualdades regionais”, requisitando ações do Estado para 

reduzir o impacto dos efeitos de desigualdade (MYRDAL, 1960).  

 

Se as forças do mercado não fossem controladas por uma política inter-

vencionista, a produção industrial, o comércio, os bancos, os seguros, a 

navegação e, de fato, quase todas as atividades econômicas que, na eco-

nomia em desenvolvimento, tendem a proporcionar remuneração bem 

maior que a média, e, além disso, outras atividades como a ciência, a arte, 

a literatura, a educação, e a cultura superior se concentrariam em determi-

nadas localidades e regiões, deixando o resto do país de certo modo estag-

nado (MYRDAL, 1960: 43) 

 

 De acordo com o autor sueco, embora os empreendimentos busquem condições fa-

voráveis de êxito em determinadas regiões com vantagens competitivas, como recursos 

naturais e acesso a mercados, de modo geral o desenvolvimento de uma dada região conta 

também com elementos fortuitos de natureza histórica, como o fato de determinado empre-

endimento ter ali se iniciado e sido bem sucedido, criando um ambiente atrativo a outros 

negócios. Esse fenômeno se dá às custas das outras regiões, que não lograram êxito em 

abrigar um investimento bem sucedido. Gera-se, portanto, o que Myrdal chama de “efeito 

regressivo”
8
 nas regiões não desenvolvidas. Impulsiona-se uma “tendência natural à desi-

gualdade regional” (MYRDAL, 1960: 44). O sistema bancário também joga papel impor-

tante nesse processo, canalizando os maiores investimentos para as regiões em desenvolvi-

mento. Dessa forma, mesmo algumas iniciativas industriais localizadas podem ser sufoca-

das pelo sucesso de outras regiões. Para Myrdal, o mero barateamento da mão de obra não é 

condição suficiente para atração ou início de processos de industrialização. O movimento, 

para ele, se dá no sentido de um ajustamento migratório da força de trabalho para as cres-

centes regiões, o que gera um patamar diferenciado nas condições de trabalho.  

                                                           
8
 Aqui entram também fatores demográficos e fatores econômicos e não-econômicos, como serviços públicos 

de qualidade declinante, movimentos de saída de empresários e população, aumento de pobreza e sua conse-

quência nos índices de natalidade, dentre outros (MYRDAL, 1960).  
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 Em oposição aos efeitos regressivos, Myrdal aponta a existência de “efeitos propul-

sores” (spread effects) centrífugos, “que se propagam do centro de expansão econômica 

para outras regiões” (MYRDAL, 1960: 48). Trata-se de uma espécie de transbordamento do 

desenvolvimento, que favorece regiões contíguas ao centro de desenvolvimento, também 

impulsionando-as ao progresso técnico, mesmo que a matriz produtiva não seja a mais in-

tensiva em capital. Esses efeitos também podem atingir regiões ainda mais distantes, que 

forneçam, por exemplo, matérias primas para as indústrias dos centros dinâmicos. Esses 

efeitos podem gerar desenvolvimento auto-suficiente nessas regiões, dependendo da força 

do impulso gerado.  

 Os movimentos regressivos ou propulsores operam ao mesmo tempo. Caso as forças 

do mercado ajam livremente, sem qualquer tipo de regulação, a tendência é de concentra-

ção nas regiões que sofrem os efeitos propulsores, agudizando os efeitos regressivos em 

regiões menos desenvolvidas. Esses efeitos tendem a resultar em progresso ou estagnação 

em escala nacional. Segundo o autor:  

 

Um país no qual (...) os poucos impulsos que estão sendo desferidos não 

resultam em aumento substancial e contínuo da demanda, renda, investi-

mentos e produção, torna-se subdesenvolvido. Mesmo nesse caso, porém, 

como nos vários países latino-americanos, há, não raro, localidades e re-

giões que se desenvolvem industrialmente (MYRDAL, 1960: 50). 

  

 O desenvolvimento se dará, por outro lado, com o acúmulo gerado pelos efeitos 

propulsores direcionados para a qualificação dos diversos fatores propulsores, como servi-

ços públicos, recursos humanos, poupança e investimento, o que pode gerar progresso rápi-

do e contínuo. É essa conjugação que dá mais força aos efeitos propulsores centrífugos. Se 

a combinação desses fatores for fraca, a tendência é a de manutenção do estágio baixo de 

desenvolvimento, reiterando os processos de pobreza e subdesenvolvimento. No entanto, 

análises regionais de longo prazo envolvem alguns elementos clássicos de teoria econômi-

ca. Tais elementos podem auxiliar ou prejudicar o desenvolvimento de um determinado 

centro, principalmente quando resultantes de acúmulo de processos de curto prazo que se 

somam ao longo do tempo e que interagem nas mais variadas escalas que incidem sobre um 

sistema econômico e que constituem variáveis conjunturais positivas ou negativas.  
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 Um dos agentes relevantes para se compreender os processos de desenvolvimento 

regional é, conforme já mencionado, o Estado. Ele possui relevância no sentido de impedir 

desígnios fatalistas que parte da teoria sobre desenvolvimento regional alegava. O primeiro, 

de que quanto mais pobre um país, maior a tendência de desenvolvimento regional concen-

trado e desigual; e de que, quanto mais rico o país, mais equânime é o desenvolvimento 

entre suas regiões. O Estado tem, através de seus inúmeros instrumentos (no caso europeu, 

um instrumento muito importante foi o Estado de bem-estar social), capacidade de apoiar 

os efeitos propulsores e minimizar os efeitos regressivos (MYRDAL, 1960). 

 A presença do Estado neste debate reforça a importância do ambiente político, en-

fraquecendo uma possível explicação meramente econômica. No entanto, são comuns em 

países de desenvolvimento mais igualitário, políticas que compensem determinadas distor-

ções inter-regionais em termos de desenvolvimento. Essas políticas enfrentam maiores difi-

culdades em países menos desenvolvidos
9
. Uma das explicações dadas por Gunnar Myrdal 

para esse fato é a de que em países menos desenvolvidos a compensação tende a retirar 

investimentos de uma dada região, ao passo que os países ricos podem dispor de maiores 

recursos para tanto, sem grande prejuízo para uma região em desenvolvimento. É o que o 

autor chama de “disposição para renunciar a privilégios” (Idem, 1960: 59). 

 

Em geral, em condições de baixo nível de desenvolvimento econômico, 

com “efeitos propulsores” relativamente fracos, as forças competitivas do 

mercado tenderão, em causação circular, a promover constantemente de-

sigualdades regionais; tais desigualdades conterão o desenvolvimento e-

conômico e, ao mesmo tempo, enfraquecerão a base de poder das políticas 

igualitárias (MYRDAL, 1960: 59).  

  

O nível mais alto de desenvolvimento, em sentido contrário, fortifica os efeitos pro-

pulsores, reprimindo o impulso às desigualdades regionais, mantendo um Estado de bem-

estar forte e democrático e promovendo políticas igualitárias, de sacrifícios toleráveis. Ge-

ra-se, assim, uma “causação circular em sequencia acumulativa”. É necessária uma última 

ressalva, que nos faz Gunnar Myrdal: que essa causação positiva, envolve diversos pontos 

da vida social (institucionais, religiosos, ideológicos e políticos), mas que “não se coadu-

                                                           
9
 Myrdal cita inúmeras vezes uma sentença que diz que “a pobreza torna-se sua própria causa”, para reforçar 

os efeitos cíclicos que a pobreza e o subdesenvolvimento podem ratificar (MYRDAL, 1960). 



30 
 

nam com as teorias tradicionais, em que preponderam a hipótese do equilíbrio e a distinção 

entre “‘fatores econômicos’ e ‘não-econômicos’” (MYRDAL, 1960: 60)
10

. 

 Myrdal ainda nos fornece uma última e importante contribuição, quando admite que 

mesmo Estados em países subdesenvolvidos empreenderam esforços no sentido de redução 

das desigualdades internas, a partir de grupos populares de pressão. Não são raros os casos, 

por exemplo, de reformas agrárias, expansão das malhas ferroviárias, fornecimento de ele-

tricidade, proteção de preços de produtos primários etc. em países que ocupavam situações 

de subdesenvolvimento
11

. Mais recentemente, centros de formação profissional, bancos de 

crédito, previdências sociais ou mesmo as redes públicas de educação buscaram os mesmos 

objetivos. 

  O estudo de Gunnar Myrdal traz um arcabouço teórico clássico, sinalizando que as 

intervenções políticas no sentido de aumentar o bem-estar coletivo passam pela equalização 

dos processos de desenvolvimento (regionalmente desiguais) e pela harmonização das a-

ções políticas e do funcionamento da economia. Tangencialmente, o que surge é a necessi-

dade de uma regulação política para os processos econômicos, reconhecendo o autor as 

limitações desse processo, quanto mais frágeis forem as situações de desenvolvimento de 

cada país. Como visto também em Furtado (2003 [1973]), a fragilidade dos Estados diante 

dos grandes investidores internacionais é um obstáculo à equalização do desenvolvimento 

regional. Em consonância com as teorias do desenvolvimento, Myrdal crê na relevância do 

Estado e da política como organizadores do desenvolvimento em escala subnacional. Al-

gumas importantes correntes de estudo analisam as formas de inserção de determinadas 

regiões nas trajetórias de desenvolvimento. A constituição de distritos industriais foi a for-

ma pioneira observada por escolas de estudos de desenvolvimento regional, conforme ve-

remos a seguir.  

 Um dos trabalhos mais analisados sobre desenvolvimento regional e, pode-se dizer, 

um dos primeiros, foi o de Alfred Marshall, sobre os distritos industriais italianos, que valo-

riza a relevância da construção de uma atmosfera regional de desenvolvimento. Existe em 

                                                           
10

 O autor compreende que o Estado, mesmo sendo uma via de ação da sociedade organizada, pode servir 

apenas a um estrato desse grupo, ou mesmo pode-se ter em mente que a sociedade organizada representa uma 

parcela pequena da sociedade, servindo o Estado a seus interesses mais particulares, através dos processos 

históricos (idem).  
11

 Outra instituição da democracia moderna que representa um freio às desigualdades regionais é o parlamen-

to.  
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uma dada região um esforço de natureza corporativa e social que conduz ao desenvolvi-

mento. Esse esforço inclui a formação de uma mão de obra capacitada para o trabalho, a 

formação de uma vocação regional de produção, a conexão da cadeia produtiva, no sentido 

de reduzir a concorrência predatória e aumentar a colaboração entre os empresários, e a 

busca pela redução de conflitos de natureza capital-trabalho (BECATTINI, 1994). A con-

fluência desses fatores conduziria à atmosfera de espírito industrial, o que impediria a es-

tagnação social.  

 O trabalho de Marshall influenciou uma corrente de estudos de desenvolvimento 

regional que produziu importantes trabalhos ao analisar casos bem sucedidos de desenvol-

vimento regional. Mais fortemente, são notórios os exemplos da Emilia Romana, na Itália, 

de Baden-Wutemberg, na Alemanha e do Vale do Silício, na Califórnia (EUA). No entanto, 

ao valorizar os casos bem sucedidos de desenvolvimento, acabou-se por negligenciar a re-

levância mais ampla do contexto econômico e da necessidade de investimentos precisos 

para a boa governança regional e para o desenvolvimento sustentado. Valoriza-se conceitos 

como inovação e “empoderamento” local, mas esbarra-se numa espécie de receituário para 

o desenvolvimento, que parece ter influenciado diversas ações e políticas públicas mundo 

afora, sem as necessárias adaptações às diferentes realidades (AMIN, 2008).  

  Como resultado específico para o debate sobre desenvolvimento, Fernández et al. 

atestam ter havido uma espécie de ortodoxia regionalista que representaria uma solução 

para problemas de desenvolvimento, transformando ações focalizadas em políticas gerais, 

baseadas numa compreensão descontextualizada dos fenômenos ocorridos nas regiões bem 

sucedidas. Desse modo, a nova ortodoxia teria levado a, por um lado, que as regiões, se 

vendo como atores, agissem num aspecto comunitarista, autorregulador, em conformidade 

com a ortodoxia liberal, contrariamente aos mecanismos redistributivos dos modelos mais 

estatistas do pós-guerra; e por outro, a realizar capturas imprecisas da realidade. Ou seja, 

incorriam em importar modelos incongruentes com as realidades a serem transformadas, o 

que resultou em más políticas públicas, meramente miméticas e acriticamente aplicadas 

(FERNÁNDEZ et al., 2008). Segundo os autores, a irradiação das ideias que eles chamam 

de “nova ortodoxia” ganhou força através de importantes centros acadêmicos e de organis-

mos multilaterais internacionais, encobrindo o debate institucionalista e/ou marxista sobre a 

relevância do Estado na redução de desigualdades internas. Buscava-se, então, ultrapassar 
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essa discussão, dando protagonismo aos atores locais. Para autores de cunho marxista, o 

debate marshalliano, reintroduzido por Becattini (1994), dentre outros, e somado às teorias 

de Piore e Sabel sobre especialização flexível, além daqueles sobre acumulação flexível do 

capital, contribuíram bastante para o alardeamento dessas linhas de debate sobre desenvol-

vimento regional.  

 As transformações assistidas mais intensamente no último quartel do século XX 

aguçaram a noção de dualidade entre local e global. A chave de entrada aqui recai sobre as 

aparentes diminuição e incapacidade de o Estado ser um indutor relevante de desenvolvi-

mento, cabendo às regiões criar o ambiente propício para os investimentos das grandes em-

presas. Neste ponto, insere-se um diferencial em relação às teorias marshallianas, admitin-

do-se a capacidade inversionista de grandes multinacionais, não sendo o desenvolvimento 

baseado apenas em pequenas e médias corporações locais (FERNÁNDEZ et al, 2008). Essa 

é uma guinada importante e renovadora da teoria marshalliana, uma vez que aproxima a 

teoria da realidade de muitas regiões de florescente desenvolvimento induzido por grandes 

empresas de capital estrangeiro, mesmo que facilitados pela ação do Estado.  

É por essa chave que alguns outros estudiosos constroem suas análises, como Saskia 

Sassen, ao tratar da questão da relevância conectada e não hierárquica das diferentes escalas 

produtivas (SASSEN, 2007). No entanto, a opção que será feita neste trabalho, explicitada 

mais à frente, é no sentido de reforçar a importância das análises de cunho institucionalista, 

principalmente aquelas ligadas à Teoria da Regulação francesa, de maneira a entender tam-

bém como os processos, nas ditas múltiplas escalas, se traduzem no local, e como o local se 

insere nesses processos. Ou seja, como se coaduna o modo de regulação local em um con-

texto de regime de acumulação extremamente financeirizado, como aquele originado nas 

últimas décadas do século XX. Com isso, nos posicionamos em acordo com o que defende, 

por exemplo, Gordon MacLeod, apoiado em Swyndedouw, ao defender alguns aspectos da 

escola regulacionista, afirmando que  

 

(...)el modo de regulación ofrece un conjunto rico de herramientas a 

través de las cuales examinar la gobernanza interna de las economías re-

gionales – sistemas de regulación corporativa, relaciones laborales, 

agencias de desarrollo -, junto con la amplia red de instituciones políticas 

y económicas dentro de las que las regiones se posicionan. Éstas van des-

de la corporación nacional y las leyes laborales, esquemas de interven-
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ción en la educación y salud y las culturas de consumo, hasta la territo-

rialidad turbulenta más radical del capital financiero. (…) En cierto sen-

tido, el modo de regulación asume una geometría desordenada que carac-

teriza una red interconectada de geografías múltiples y superpuestas, las 

cuales, en gran medida, están solamente representadas por y realizadas 

en una contenciosa política de escalas (SWYNDEDOUW, 1997, apud 

MACLEOD, 2008). 

 

 A posição assumida aqui, portanto, é mais distante da teoria do empoderamento 

local como fórmula. Busca-se compreender a relevância dos atores, das instituições e das 

dinâmicas corporativas nos processos observados regionalmente. Desta forma, não admite-

se a plenitude explicativa dos paradigmas regionalistas de algumas correntes que trataram 

do tema, como a linha de pensamento classificada como Nova Ortodoxia Econômica. Co-

mo atestam Fernández e colegas, 

Mientras estos paradigmas situaban a las regiones como ‘instancias re-

ceptoras’ de las dinámicas y decisiones provenientes de  ‘la mano visible’ 

del Estado nacional, así como de la supuesta acción equilibradora de la  

‘mano invisible del mercado’, el complejo de aportes configuradores de 

la NOR [Nueva Ortodoxia Regional] pasó a colocar las instancias regio-

nales, desde su dinamismo asociativo (…), como nodos autorreproduti-

vos, forjadores de su propia y antes impensada dinámica de desarrollo y 

autorresponsables de su inserción en el crecientemente inestable y de-

mandante escenario global. (FERNÁNDEZ et al, 2008: 30)  

 

 Ou seja, não se pode abrir mão de analisar todas as escalas de influência nas regiões, 

optando por assumi-las como entes autônomos de desenvolvimento. O desenvolvimento 

regional, principalmente em países em situação de relativo grau de “atraso”, como o Brasil, 

é resultado das interações institucionais e corporativas, nas suas mais diversas esferas. E, 

como já visto, quanto maior a situação de atraso relativo, maior a necessidade de atuação de 

instituições garantidoras de desenvolvimento (GERSCHENKRON, 1962). 

O debate regionalista teve sua importância aumentada nas últimas décadas do século 

XX, a partir dos processos caracterizados pelo grande conceito da “globalização”, em que 

muitos países conduziam reformas de sentido liberal em suas economias. Corrêa (2000) 
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afirma que diferentes regiões ficaram cada vez mais articuladas e dependentes, embora não 

mais homogêneas, em função das rápidas transformações capitalistas de fim de século. De 

fato,  

 

a economia mundial e a globalização econômica não geraram a homoge-

neização global, mas ora ratificaram, ora retificaram as diferenças espaci-

ais que já existiam. O capitalismo industrial, em realidade, criou, desfez e 

refez unidades regionais nos diferentes continentes. As que foram pouco 

ou nada afetadas passaram a constituir-se em ‘regiões de reserva’ que o 

futuro iria afetar (CORRÊA, 2000: 23)
12

. 

 

No entanto, como defendem alguns autores aqui destacados, é preciso compreender 

que nas diferentes escalas analíticas, dentre elas as regiões subnacionais, atuam múltiplos 

atores, com diferenciados interesses. Por isso, faz-se necessária também a compreensão do 

debate político. Ele engloba estruturas de poder que modificam ou condicionam a trajetória 

mais provável dos investimentos. “Se um país desigualmente desenvolvido constitui um 

sistema de regiões em competição por oportunidades e meios de crescimento, tem-se, en-

tão, que tal competição abrange recursos tanto econômicos quanto políticos.” (DULCI, 

1999: 19). Como resultado dessa competição, criam-se as regiões relativamente mais de-

senvolvidas, mas também espaços intermediários e complementares de desenvolvimento 

que se forjam no próprio processo de desenvolvimento daquelas
13

. Essa competição, que 

vai muito além do mero “mercado”, requer alguma forma de regulação e ordenamento. 

“Quanto mais diversos os interesses em cena, maior a necessidade de negociação e arbitra-

gem, impondo a institucionalização de uma esfera pública como arena da regulação e da 

promoção do ‘interesse geral’” (DULCI, 1999: 27). Sabemos perfeitamente que os interes-

ses no Brasil são muitos e diversos e agem em diferentes escalas e sentidos. Novas arenas 

de debate aos poucos foram se constituindo em uma importante multiplicidade de cenários 

onde se aloca a luta de classes e onde se configura a disputa capital-trabalho. É nesse senti-

do que as formas de desenvolvimento mais recentes flertam com a atmosfera marshalliana, 

                                                           
12

 O autor alude aqui ao tema dos efeitos transformadores do território. Em Haesbaert (2004), este atesta para 

o mito da desterritorialização trazido com algumas análises sobre a globalização e como o local perderia força 

ante os efeitos globais homogeneizantes dos territórios. 
13

 Em seu trabalho sobre o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais, Otavio Dulci cita como 

exemplos de estados em situações intermediárias e complementares os estados da Bahia e do Paraná (DULCI, 

1999).   
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acumulando capital para desenvolvimento futuro, consolidando-se como regiões desenvol-

vidas e aglutinando agentes para reforçar o próprio desenvolvimento
14

. 

 Essa configuração introduz o debate sobre diferenciais de desenvolvimento. É ine-

gável que, sem uma classe burguesa capaz de conduzir e/ou participar dos investimentos 

locais, não se dinamiza a economia regional, de acordo com as formas de regulação atuais. 

Esses atores agem interrelacionalmente, com a contribuição da sociedade. Nesse debate 

insere-se a discussão sobre determinantes do desenvolvimento e formação de distritos in-

dustriais, como apresentam Wilson Suzigan (2001), Humphrey e Schmitz (2000), Ann 

Markusen (1995), dentre outros. As motivações para essa linha de pesquisa advêm da in-

quietação do fato de algumas regiões conseguirem captar investimentos e se desenvolver, 

enquanto outras se mantêm estagnadas
15

, e de quais seriam os impulsos que se unem para a 

formação de espaços de desenvolvimento industrial. 

 Ann Markusen identifica quatro “tipos ideais” de clusters (ou agrupamentos) indus-

triais (MARKUSEN, 1995). O primeiro segue as características dos distritos marshallianos 

e o que a autora chama de “variante italiana”, também conhecida como Terceira Itália. “(...) 

Uma região com estrutura baseada em pequenas firmas com origem, propriedades e deci-

sões sobre investimentos e produção de base local (...)”, bem como  

 

(...) um conjunto relativamente especializado de serviços, especificamente 

adequado às atividades locais: expertise técnica em marketing, no desen-

volvimento de certas linhas de produtos e máquinas e em serviços de ma-

nutenção e reparo. Tal também inclui suporte financeiro local capaz de 

reduzir riscos de longo-prazo, dada a confiança depositada nos empresá-

rios da região (MARKUSEN, 1995: 18).  

  

 A chamada “versão italiana” pressupõe compartilhamento de riscos e de inovações, 

introduzindo as atividades de desenvolvimento e pesquisa, estruturas compartilhadas de 

treinamento, criação e marketing, assim como estratégias conjuntas de crescimento. Há a 

participação dos poderes públicos locais como participantes diretos na regulação e na di-

vulgação das empresas instaladas em suas regiões. Também admite-se, como já visto, a 

participação de grandes corporações (MARKUSEN, 1995).  

                                                           
14

 Como exemplo, agências e câmaras regionais de desenvolvimento, com participação de representantes das 

múltiplas esferas de interesse que agem numa região.  
15

 Sobre o mesmo tema, ver Lipietz & Benko (1994). 
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 O segundo tipo ideal descrito por Markusen para a formação de distritos industriais 

é do tipo “centro-radial”. “(...) Refere-se a regiões onde certo número de empresas ou de 

unidades industriais mais importantes atua como firmas-chave ou eixos da economia regio-

nal, congregando em torno de si fornecedores e outras atividades correlatas” (MARKU-

SEN, 1995: 21). O benefício trazido para as regiões onde se observa esse tipo pode ser dire-

to, em que as empresas estão ligadas ao sistema de fornecimento das empresas-chave, ou 

indireto, em que o desenvolvimento do core produtivo transborda para a região onde se 

localiza. Nessa configuração, é comum observar a geração de uma marca regional matricial 

(pela matriz produtiva da principal empresa) e uma identidade com tal marca. Busca-se 

fidelizar os operários. As agências de fomento e de desenvolvimento têm pouca participa-

ção das principais empresas, que por suas características de grandes multinacionais, não 

necessitam de participar dessas empreitadas para verem seus interesses garanti-

dos/preservados (Idem). Por sua formação, os distritos centro-radiais são extremamente 

dependentes das grandes empresas ali instaladas. 

 O modelo de “plataforma-satélite” é geralmente iniciado com grande participação 

de forças governamentais, em regiões que não fazem parte dos grandes centros produtivos 

dos seus países e que recebem filiais de empresas multinacionais em busca de baixos cus-

tos. Com isso, “(...) não têm de enfrentar (...) os altos salários, aluguéis e impostos das mai-

ores concentrações urbanas” (MARKUSEN, 1995: 25). Mesmo distantes de suas matrizes, 

essas empresas devem ser capazes de operar com autonomia quanto a seus fornecedores e 

produtores, mesmo que esses não estejam próximos fisicamente ao distrito.   

 

Nesse tipo de distrito, a estrutura econômica é largamente dominada por 

decisões de investimentos de grandes firmas, tomadas fora da Plataforma-

Satélite. As economias de escala no âmbito de cada unidade fabril vão de 

moderadas a altas, e as mudanças entre os habilitados para a produção ou 

montagem local são de pequena monta, além do que é mínima a relação 

entre eles: sejam negócios ou contatos, de qualquer natureza. Nesse mes-

mo sentido, não se constitui uma rede de fornecedores locais. Como tais 

distritos congregam firmas heterogêneas – em termos de produtos ou 

mesmo de indústrias – e cujo controle é totalmente externo, não se veem 

empreendimentos conjuntos entre elas, sejam parcerias voltadas para ino-

vações, sejam arranjos voltados para a estabilização de mercados ou para 

a assunção compartilhada de quaisquer riscos. E aí se tem uma grande di-

ferença em relação ao que ocorre nos Distritos Centro-radiais, dado que 
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nestes as grandes firmas-eixo (de inserção multilocacional) têm base e 

centro decisório local (MARKUSEN, 1995: 26).  

 

Apenas a mão de obra voltada para atividades mais rotineiras é recrutada localmen-

te, sendo as posições de gerenciamento e criação trazidas de fora, de acordo com a lógica 

interna da empresa (Idem). Segundo a autora, esse tipo de distrito tem baixa capacidade de 

atração de novos investimentos. No entanto, tendem a aumentar a renda média regional. 

Com relação à política local, os resultados tendem a variar, ora enfraquecendo elites políti-

cas locais, ora atraindo-as para investimentos conjuntos.  

 O último tipo de distritos industriais apresentado por Ann Markusen é o “Ancorado 

pelo Estado”, no qual as atividades-chave são compostas por órgãos governamentais. Com 

alta capacidade de economia de escala, essas configurações tendem a atrair muitos fornece-

dores. As decisões são tomadas fora da esfera local, e a possibilidade de perda, ou de “saí-

da” aumenta em tempos de austeridade, podendo chegar ao fechamento das unidades pro-

dutivas. A cooperação local varia, embora, segundo Markusen, seja pequena, em função 

das decisões serem externas à região.  

  

Os greenfields 

 

Um debate que ganhou muita força em âmbito acadêmico nos anos 1960 e 1970, em 

função da problematização do papel (aparentemente declinante) do Estado, em contextos de 

acirramento entre as teorias keynesianas e liberais, foi o da questão locacional de novos 

investimentos, os chamados greenfields. Nos anos 1960, girou em torno do planejamento 

regional, em que as análises de casos de desenvolvimento regional poderiam fornecer in-

sumos para futuros avanços locais. Deu-se em um momento em que as investigações busca-

ram contato com a microeconomia, envolvendo a decisão de instalação de uma dada em-

presa, mirando o ponto ótimo locacional (FRIEDMAN, 1967). Essa foi uma das linhas de 

pensamento sobre desenvolvimento regional, em consonância com estratégias empresariais. 

Dela, pode-se dizer que surge o conceito de greenfields no campo industrial.  
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As definições de greenfields
16

 giram em torno de “(...) regiões, em geral interiora-

nas, sem (ou com pouca) tradição na indústria manufatureira, em especial na indústria au-

tomobilística”, que permitiriam maiores ganhos de escala, menores custos e maiores mar-

gens líquidas (MARTIN; VEIGA, 2000: 19 e seguintes); “regiões cujas características prin-

cipais são: inexistência de tradição industrial; fraca atuação sindical; baixos salários e go-

vernos interessados em atrair investimentos estrangeiros, o que, no Brasil, se manifestou no 

intenso processo de concessão de incentivos fiscais e financeiros, denominados ‘guerra 

fiscal’” (FIRKOVSKI, 2010: 76); “territórios sem histórico de presença de montadoras e, 

por consequência, de sindicalismo organizado na atividade (BEZERRA, 2009); “baixa ou 

nenhuma tradição industrial e baixa ou nenhuma densidade sindical” (SANTANA, 2010). 

Não é incomum encontrar em trabalhos estrangeiros o termo definindo genericamente ter-

renos sem a presença de indústria de determinada matriz, uma nova região de investimento 

(AMARAL FILHO; CARRILLO, 2011; RADOSEVIC; ROZEIK, 2005; CHUDNOVSKI; 

LOPEZ, 1997, e outros trabalhos, principalmente aqueles cujos objetos são os investimen-

tos de empresas da Europa Ocidental na Europa Oriental, mais particularmente no antigo 

bloco soviético), ou a implantação de uma fábrica, totalmente nova, com a tecnologia mais 

atual possível, em detrimento à estratégia de reestruturação produtiva de uma planta já exis-

tente (KULFAS, PORTA & RAMOS, 2002; PIKE & VALE, 1996).  

Neste trabalho, adotaremos uma variação desse conceito, por considerá-lo parcial-

mente inadequado a alguns casos brasileiros, principalmente os estudados aqui. Em diver-

sas regiões onde aportaram indústrias automotivas, já havia tradição industrial em algum 

setor produtivo, incluindo atividade sindical relevante. Com isso, utilizaremos “greenfield 

setorial” para caracterizar os casos propostos. Trata-se de regiões com tradição industrial e 

presença de sindicatos em outros setores produtivos que não as indústrias automotivas, ou 

mesmo na mesma matriz, mas em produtos diferentes. 

 

A nossa questão 

 

Os estudos sobre mercado de trabalho que buscaram analisar os processos de atra-

ção industrial do final do século XX trazem à tona dois aspectos que, embora conflitantes, 

                                                           
16

 Há muitas definições de greenfield nos campos urbanísticos ou agrícolas, que não serão utilizadas aqui. 

Sobre essas outras definições, ver, por exemplo, BIDDLE; BERTOIA; GREAVES; STOPHER, 2006. 
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convergem no sentido de desenvolvimento das regiões: os investimentos não se deram da 

forma como propagandeados e feriam as contas públicas; por outro lado, mesmo diante 

desse fato, gera-se desenvolvimento regional. Ou seja, embora os investimentos automoti-

vos (ao contrário do que defendiam os membros do poder público) não tivessem o sentido 

da formação de parques integrados de produção, colaboração com as regiões ou com as 

empresas já instaladas, construção de uma nova sociabilidade local e desenvolvimento re-

gional em última instância, pelo simples fato de se aportar um novo investimento local, 

gerou-se desenvolvimento. José Ricardo Ramalho (2005) lança sua hipótese nesse sentido: 

 

(...) mesmo em um contexto em que a introdução inicial de grandes em-

presas tem motivações oportunistas – isenções fiscais, empréstimos públi-

cos generosos, baixos salários etc. –, sem nenhuma perspectiva de coope-

ração com as instituições econômicas e políticas locais, podem emergir i-

niciativas de mobilização e intervenção da sociedade no sentido de inter-

ferir na política industrial e fomentar atividades de colaboração visando 

ao desenvolvimento da região (RAMALHO, 2005: 491-2).  

 

Em Glauco Arbix, um olhar mais crítico ao processo (2006):  

 

Nossa hipótese central é que, embora muitos empreendimentos resultantes 

da atual onda de investimentos ainda não tenham amadurecido, essa dis-

puta representa um enorme desperdício de recursos públicos, tanto para os 

governos diretamente envolvidos quanto para o país como um todo. As 

regras do jogo, as armas e o território da guerra fiscal favorecem em pri-

meira instância as grandes montadoras que, de fato, comandam as negoci-

ações. O setor público, fragilizado e despreparado, tem seu espaço reduzi-

do, ao mesmo tempo em que o espaço privado é gradativamente ampliado 

(ARBIX, 2006: 36).  

 

Já Ruy Quadros Carvalho, analisando a integração das grandes montadoras que 

chegaram ao Brasil, aponta que a chegada das grandes multinacionais automotivas ao país, 

diferente do que ocorrera nos anos 1950 e 1970, não impulsionou progresso técnico, uma 

vez que a integração entre as automotivas e as empresas autopartistas é mais forte quando 

se trata de empresas de grande porte, e mais fraca quando o tamanho das empresas é distin-

to (CARVALHO, 2006). É uma observação interessante, mas que negligencia a própria 

estrutura como tem se montado as novas plantas industriais desde a intensificação do pro-
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cesso de reestruturação produtiva, observável em diversos países receptores de novos inves-

timentos na área, chamado de follow sourcing ou de globally preferred sourcing (HUM-

PREY, 1999, apud MARTIN; VEIGA: 2002). 

Em trabalho de 2000, Alexandre Comin assume uma visão que joga luz sobre a im-

portância das decisões corporativas. Defende que não há relação imediatamente observável 

entre investimentos estrangeiros diretos e dinamismo no caso da economia brasileira. Se-

gundo ele, a onda de investimentos estrangeiros aportados no Brasil, mais especificamente 

pelas indústrias automotivas, aponta para “fatores institucionais e ligados à concorrência 

como os determinantes centrais do boom, o qual seria visto como um fenômeno excepcio-

nal e cuja continuidade estaria longe de ser garantida. Ainda que fenômenos de ordem pro-

dutiva e macro possam ter sido importantes, são as mudanças nas regras do jogo competiti-

vo, com destaque para a privatização e a desnacionalização de empresas, mais do que aque-

las variáveis [variáveis macroeconômicas], que explicam o fenômeno [do aumento de in-

vestimentos estrangeiros diretos]” (COMIN, 2000: 1).   

Sobre processos de reespacialização industrial e reestruturação produtiva em indús-

trias automotivas internacionais, podemos citar o trabalho de Contreras e colegas (2006), ao 

observarem o processo de reestruturação e consolidação da Ford de Hermosillo, no México. 

Os autores apontam para a não criação de laços da montadora de automóveis com as em-

presas já situadas na região, mesmo depois de mais de uma onda de expansão e investimen-

tos. Essas empresas ficam a cargo de trabalhos de manutenção ou serviços gerais. Segundo 

os autores, as razões apontadas seriam: 

 

la incapacidad tecnológica y financiera de las empresas locales para al-

canzar los estándares de Ford, la inexistencia de una cultura industrial 

enfocada a la innovación, la orientación predominante de los empresa-

rios regionales hacia las actividades agropecuarias, la ausencia de un li-

derazgo que articulara los esfuerzos de los empresarios e instituciones 

locales para generar una red de proveedores, los instrumentos guberna-

mentales de fomento estaban orientados a los grandes proveedores na-

cionales y no a los locales, las instituciones educativas y de capacitación 

carecían de una política de vinculación que las orientara hacia las nece-

sidades del sector productivo (CONTRERAS et al., 2006:3) . 
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Sobre os processos de expansão da indústria automotiva do Oeste Europeu para os 

países do Centro e do Leste do continente, Van Tulder e Ruigrok (1998) atestam que a 

grande maioria dos investimentos foi feita no sentido de alterar as condições de troca e de 

adquirir montadoras já existentes naqueles países, mais que pela expansão em busca de 

greenfields. As exceções ficaram por conta da Rússia e da Ucrânia, que mantiveram suas 

indústrias sob o comando de capitalistas locais. O processo, no fundo, teria como objetivos 

formas mais imediatas de inserção em mercados emergentes e com maior potencial de ex-

pansão do que os da Europa Ocidental. Apesar de países com menor poder aquisitivo, tra-

balhadores qualificados poderiam gerar economias de escalas para montadoras em busca de 

mercados consumidores menos saturados. Por não ser um processo homogêneo, os autores 

o classificam em três grandes estratégias, em função do porte das multinacionais: as mais 

poderosas buscam uma estratégia de barateamento de produção, com vistas à reimportação 

de produtos; as não-pioneiras (que procuraram novos mercados na esteira de outras empre-

sas ocidentais) patinam pelas limitações do novo mercado consumidor, principalmente em 

termos de renda; as periféricas buscam consolidar-se num mercado novo e com potenciali-

dades quantitativas de expansão
17

. No fundo, porém, as motivações relacionam-se a satura-

ção dos mercados centrais do continente. As empresas necessitam expandir sua produção, 

mas também escoá-las e manter suas taxas de lucro e liquidez em altos níveis (VAN TUL-

DER; RUIGROK, 1998).   

Radosevic e Rozeik (2005), debruçando-se sobre o tema da expansão dos investi-

mentos estrangeiros diretos nos países Centro e Leste-Europeus, atestam que o aporte das 

multinacionais automotivas naqueles países rendeu resultados positivos em termos de cres-

cimento, modernização e empregos no setor. Ao mesmo tempo, gerou uma nova geografia 

da produção, com especialização de modelos nos países recém-incorporados à cadeia pro-

dutiva. Os autores consideram os efeitos colaterais nos países centrais como pequenos, com 

baixo grau de fechamento de plantas e exportação de empregos, num jogo de soma positiva. 

Entretanto, lá como aqui, o “pacote fechado” dos modelos produtivos reestruturados tam-

bém não gerou relações mais fortes com fornecedores locais, o que é visto pelos autores 

como uma limitação do desenvolvimento do setor nos países adicionados à cadeia automo-

                                                           
17

 Um cálculo comum feito por dirigentes de multinacionais automobilísticas é a razão de automóveis por 

habitante para mensurar potenciais de mercado. 
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tiva. O aporte de investimentos estrangeiros é considerado uma combinação de estratégias 

microeconômicas e corporativas aliada a reformas políticas e à força de trabalho qualificada 

pré-existente (RADOSEVIC; ROZEIK, 2005).  

Como se percebe, com raras exceções, os processos de ocupação de novos mercados 

pelas indústrias automotivas gera um desenvolvimento de padrão assemelhado. O influxo 

de investimentos diretos é positivo para os países e regiões, gerando reflexos no mercado 

de trabalho, receitas e relativo grau de desenvolvimento tecnológico. Os limites se dão pe-

las próprias configurações das novas formas de produção, que envolvem fornecedores pré-

selecionados, de modo geral multinacionais que já fazem parte de um pool de fornecedores 

certificados, não gerando, portanto, um maior grau de conexão com indústrias pré-

existentes nas novas regiões produtivas (ou mesmo novas tecnologias de caráter nacional), 

e pela renúncia do poder público a determinados impostos. As motivações também se alte-

ram pouco. Por um lado, saturação de mercados nas regiões centrais (em escala subnacional 

ou mesmo internacional); por outro, mercados com potencial de expansão.  

Os exemplos de estudos sobre o recente desenvolvimento da indústria automotiva 

brasileira e mundial são muitos. Entende-se que o aporte das indústrias automotivas nos 

casos estudados gerou desenvolvimento local, bem como afirmado por Ramalho (2005), ou 

como sustentado nos exemplos mexicano e do Centro e do Leste Europeu, que tratam de 

novas regiões automotivas, ou regiões em expansão no setor. A questão é: de que forma? 

Buscamos, portanto, responder à pergunta: por que os caminhos do desenvolvimento local 

foram distintos no Vale do Paraíba Fluminense e no Polo Industrial de Camaçari? Por que 

uma região caminhou no sentido de transformar-se num polo automotivo, e a outra mante-

ve-se caracterizada pelas indústrias petroquímica e química, mesmo tendo recebido a planta 

de uma das maiores montadoras do mundo?  

 

 

Metodologia: o método comparativo aplicado ao presente problema 
 

Para dar conta do esforço aqui empreendido, desenvolve-se uma metodologia de in-

vestigação que alia a pesquisa qualitativa com insumos quantitativos, de forma comparati-

va. Um dos estudos sobre métodos comparativos é o de Arend Lijphart “Comparative poli-
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tics and the comparative methods”, de 1971. Segundo o autor, o método comparativo é um 

dos métodos científicos, não sendo, naturalmente, o único. Há, para ele, seis tipos de 

investigação de casos.  “(1) Atheoretical case studies; (2) Interpretative case studies; (3) 

Hypothesis-generating case studies; (4) Theory-confirming case studies; (5) Theory-

infirming case studies; (6) Deviant case studies” (LIJPHART, 1971: 691). 

O primeiro tipo refere-se a estudos de caso que residem em descrições excessivas 

sobre um único objeto/caso. Não geram teorias, nem são regidos por alguma teoria existen-

te. Apesar disso, servem de insumos para generalizações/teorizações posteriores.  

Os estudos interpretativos de caso (interpretative case studies) tampouco geram teo-

rias gerais, mas partem de teorias estabelecidas, na busca de sua confirmação através do 

estudo de um caso específico.  

Já os estudos geradores de hipóteses (Hypothesis-generating case studies) e os ou-

tros quatro tipos ideais se voltam para a formulação de teorias. Eles nascem de uma hipóte-

se ainda em estágio incipiente que ganha força ao longo da investigação, aplicada a um 

número maior de casos.  

Os métodos de confirmação e de negação de teorias (Theory-confirming case studi-

es; Theory-infirming case studies) se prestam a esse papel ao testar alguma proposição an-

teriormente construída. Pela limitação de generalizações inerente aos estudos de caso, não 

se deve considerar os resultados da aplicação dessas duas linhas metodológicas como pe-

remptórias e definitivas. O primeiro fortalece, e o segundo enfraquece teorias ou hipóteses 

já existentes.  

Por fim, os casos desviantes são aqueles que não se encaixam em teorias pré-

existentes, sendo singulares em suas configurações. Servem para jogar luz a aspectos even-

tualmente negligenciados em estudos anteriores.  

Este trabalho segue as linhas de confirmação e de negação de hipóteses. 

A partir da ancoragem de Lijphart, buscamos desenvolver um método comparativo 

da combinação de variáveis qualitativas e quantitativas. Segundo o autor de obras sobre 

metodologia comparativa, Charles Ragin, a avaliação exclusivamente quantitativa multiva-

riada tende a ignorar elementos como história, geografia e cultura do objeto. Em sua obra 

The comparative method – moving beyond qualitative and quantitative strategies (1997), 

Ragin objetiva identificar os pontos fortes dos métodos de case oriented studies (doravante, 
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estudos de caso) e formalizá-los em um método comparativo, usando como ferramenta a 

álgebra booleana.  

 O método proposto por Ragin, e parcialmente adotado aqui, pretende transformar os 

estudos de caso em estudos qualitativos comparados. Dessa maneira, atinge-se uma densi-

dade metodológica que substitui grandes análises multivariadas, uma vez que o bom con-

trole de variáveis qualitativas permite ao cientista social verificar hipóteses que não podem 

ser quantificadas.  

Nas ciências sociais, muitos estudos comparativos foram engendrados e se tornaram 

clássicos. Estudos sobre grandes temas sociológicos, como a sociedade industrial, sempre 

precisaram recorrer à análise de mais de um caso para confirmar a tendência à generaliza-

ção de determinado fenômeno
18

. De modo a otimizar a operacionalização empírica desta 

tese, adota-se como unidade de análise o entorno regional dos dois objetos que serão com-

parados.
19

  

O método comparativo proposto por Ragin (1997) envolve a definição de variáveis 

relevantes que serão avaliadas nos dois casos. O objetivo é elencar elementos que ajudem à 

investigação da hipótese. Com isso, a lista de variáveis pode conter inúmeros elementos, 

contanto que sejam controláveis pelo investigador. A hipótese nula tende a contemplar os 

elementos que são comuns aos objetos (RAGIN, 1997). Esses elementos podem ser proces-

sos históricos, cultura da região, percepção dos gestores e moradores da região como tal, 

presença ou ausência de instituições, ou mesmo questões mais diretas e pontuais, como 

nível de renda ou nível de qualificação da população local. Os elementos que não forem 

encontrados em ambos os casos devem ser realçados e tenderão a ser fatores explicadores 

das singularidades dos objetos. A lógica, por fim, é a de uma equação matemática aplicada 

aos estudos de caso, de modo que um objeto, ou a hipótese nula (que neste caso funcionaria 

como o controle) fique de um lado da equação, enquanto a hipótese a ser testada, ou o caso 

a ser comparado, fique no outro. Desta forma, se bem construída, a equação terá diversos 

elementos que se equivalem. De acordo com o funcionamento algébrico, são elementos que 

                                                           
18 Como afirma o autor, “Num nível bem geral, comparatistas estão interessados em identificar as similarida-

des e diferenças entre unidades macrossociais. Esse conhecimento provê a chave para entender, explicar e 

interpretar diversos resultados e processos históricos e seu significado para arranjos institucionais presentes.” 

(RAGIN, 1997: 6, livre tradução) 

19 Ragin adota um conceito que, segundo ele, é mais preciso, que é o de unidade observacional para o objeto 

do qual se extrairão os dados (Idem). 



45 
 

serão anulados da equação, sobrando, para confirmação ou refutação da hipótese, os ele-

mentos diferenciais (Idem). No entanto, a construção desta “fórmula” matemática não pode 

partir de pressupostos meramente intuitivos. Ela é resultado de densos estudos histórico-

institucionais de onde sairão as variáveis.  

Para este trabalho, elegemos dois casos que fornecem aspectos interessantes para a 

hipótese apresentada. Ambos os casos foram classificados pelos teóricos da Sociologia do 

Trabalho como greenfields. Essa classificação conduziu boa parte dos trabalhos sobre atra-

ção industrial no Brasil, principalmente ao longo da década de 1990, quase que generali-

zando a análise e incluindo todos os novos territórios automobilísticos.  

Esses territórios eram chamados novos principalmente quando comparados ao gran-

de centro automobilístico do Brasil: o Grande ABC Paulista. Tomando por base o ABC, 

mesmo hoje, não existem muitos aglomerados industriais no País que sejam tão pujantes. 

No entanto, há (e já havia antes da chegada das montadoras automotivas) outros importan-

tes parques industriais no Brasil. Como exemplo, poderíamos citar, mantendo-nos na matriz 

automobilística, São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba, que 

recebeu as fábricas da Renault e da Audi/Volks, onde já percebêramos a presença de um 

parque industrial, inclusive ligado ao setor autopartista, e indústrias conversíveis ao forne-

cimento de opcionais para automóveis (DULCI, GAMA & BORGES: 2009). No município 

mineiro de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, quase fronteiriço com o estado do Rio de 

Janeiro, onde se instalou a planta da Mercedes Benz para a produção do modelo Mercedes 

de menor custo, já constava a presença de indústrias de química leve, têxteis, além da pro-

dução de bens de consumo. O mesmo fenômeno ocorre em maior ou menor grau nos diver-

sos municípios que receberam indústrias automobilísticas
20

. E é justamente nesse “grau” 

que residem nuances que, por muitas vezes, homogeneízam análises que poderiam demons-

trar efeitos distintos.  

Além dos exemplos citados, temos ainda a presença de importantes indústrias de ba-

se que, mesmo com produtos de baixo valor agregado, possuem grande mercado externo. 

Foi assim que o Brasil desenvolveu nos ramos petroquímico e siderúrgico indústrias pesa-

das, relativamente antigas e demandantes de mão de obra, com sindicatos consolidados. O 

                                                           
20

 Quando não ocorre no município propriamente dito, ocorre no seu entorno. Muitos dos municípios que 

participaram das atrações industriais são parte de grandes regiões metropolitanas, ou são vizinhos de grandes 

indústrias. 
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pólo industrial de Camaçari, de existência anterior à instalação da Ford Motors do Brasil, 

possui indústrias metalúrgicas e químicas, e conta com a forte presença da Petrobras, a 

maior empregadora do pólo. Já o Vale do Paraíba Fluminense, composto por municípios 

como Porto Real, Resende e Volta Redonda, já recebera plantas industriais da Michelin, da 

Xerox, da Coca-Cola (Companhia Fluminense de Refrigerantes), além, naturalmente, da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). É importante ressaltar a presença dessas indús-

trias, e com ela a percepção de uma cultura sindical local, por conta da necessidade infraes-

trutural já suprida para outras grandes indústrias, como amplos terrenos, fornecimento ade-

quado de água e luz e canais de transporte, bem como do efeito demonstração que os sindi-

catos exerceram.  

As duas regiões-objeto deste trabalho participaram do mesmo processo de atração 

industrial, na mesma conjuntura, praticando, com maior ou menor intensidade, as estraté-

gias de lobby correntes à época, fornecendo grandes pacotes de benefícios, mas que resulta-

ram em realidades distintas, como se perceberá mais adiante. Embora a fábrica da Ford de 

Camaçari tenha se expandido bastante e se consolidado como um dos principais centros de 

fabricação de veículos leves do Brasil, não se percebeu geração de externalidades suficien-

tes que atraíssem outras montadoras de mesma matriz. Já a região do Vale do Paraíba trans-

forma-se, cada vez mais, num pólo automotivo de força, com duas grandes montadoras já 

instaladas há alguns anos e outras que as seguiriam alguns anos depois.  

Por ser a vinda de grandes indústrias automobilísticas ao Brasil um fenômeno mais 

amplo, não concentrado às duas regiões-caso, referências a outras localidades serão feitas, 

sendo o Grande ABC Paulista o tertius por excelência; guia, inclusive para a eleição de 

algumas das variáveis analisadas. 

As regiões em destaque, com a vinda de montadoras, nos dão a percepção de terem 

se transformado num lócus de realização do capital. David Harvey, em sua análise sobre o 

capitalismo recente e sobre como se deu a financeirização deste modo de produção, nos 

indica que, devido à velocidade da transformação de bens tangíveis em capitais voláteis, o 

processo produtivo viu-se como necessário para saciar a necessidade de consumo de alguns 

poucos, que ocupariam o topo da pirâmide social. Com isso, seriam cada vez mais raras as 

instalações de fábricas, exceto num momento de crescimento econômico firme (HARVEY, 

2008).  
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Como se verá ao longo da pesquisa, tanto no caso da Bahia, quanto no caso do Sul 

Fluminense, observa-se a integração de conhecimentos entre os sindicatos, seja através das 

centrais sindicais, seja pela similitude matricial, ou mesmo pela proximidade regional. To-

das essas dimensões indicam que o desenvolvimento das regiões pode ter sido acelerado 

com a vinda das montadoras de automóveis, mesmo que não seja guiado por elas, resultado 

da complexidade produtiva gerada no entorno geográfico. Mais que isso, indica que o even-

tual efeito catalisador das mesmas pode ter resultado no aguçamento das instâncias “associ-

adas” ao trabalho, como sindicatos e mercado de trabalho, além de irradiar efeitos positivos 

para o entorno social. 

O movimento de aporte de investimentos nos casos em questão é resultado de diver-

sas dinâmicas que envolvem fatores da história recente da economia política mundial em 

confluência com a forma de inserção do Brasil nos eventos recentes do capitalismo. Isso 

significa que a vinda de indústrias para as regiões receptoras é também resultado desses 

eventos.  

A verificação das esferas relevantes do desenvolvimento regional não será feita iso-

ladamente, mas em conexão com os macroindicadores que propomos para mensuração do 

desenvolvimento regional. Dessa maneira, serão levados em conta os seguintes tópicos, 

com suas respectivas operacionalizações: 

  

1) a tradição industrial é mensurada a partir da presença física de indústrias de grande 

porte, sendo o porte medido pelo estoque de funcionários e pela relevância de sua 

produção para a economia regional ou nacional.  

2) A relevância dos sindicatos é medida pela sua capacidade de mobilização de greves 

e seus resultados em termos de aumentos salariais e melhores condições de trabalho. 

Também é levada em consideração a formação de quadros que ultrapassem o ambi-

ente político dos sindicatos, alcançando relevância na política partidária. 

3) A infraestrutura envolve condições de acesso e escoamento da produção, oferta de 

energia elétrica, presença de serviços industriais de utilidade pública, no campo 
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produtivo, além da oferta local de mão de obra qualificada (em termos de instru-

ção)
21

 

4) As instituições que foram criadas em decorrência do desenvolvimento serão aferidas 

a partir da formação de instâncias de debate e decisões em âmbito regional 

5) O nível de desenvolvimento econômico regional será composto por indicadores de 

múltiplas fontes, abarcando receitas públicas e provadas, indicadores do mercado de 

trabalho, investimentos pretéritos e futuros. 

O marco inicial das análises regionais, que estabelece o contato entre ambas as regi-

ões são as políticas de atração industrial, localizadas em meados dos anos 1990, conforme 

já indicado acima. Na exposição das regiões, há a descrição pormenorizada das disputas 

regionais pelas indústrias e da conjuntura da época.  

São propostos, por fim, cinco macroindicadores de desenvolvimento regional, a-

companhados de evidências documentais. Os indicadores são 1) índices sobre o mercado de 

trabalho, 2) indicadores sociais (demográficos, de desenvolvimento humano e de educa-

ção), 3) número, porte e matriz de indústrias existentes ou que passaram a existir depois da 

instalação das automotivas, 4) indicadores macroeconômicos de crescimento, receitas cor-

rentes, arrecadação de impostos, orçamentos municipais e investimentos posteriores feitos 

nas regiões, 5) criação ou complexificação de agências de fomento triparties, com partici-

pação do poder público, dos empresários e dos trabalhadores. Esse indicador se explica em 

função da experiência do Grande ABC Paulista, onde originou-se um fórum de discussões 

sobre o desenvolvimento regional com a participação dos três atores, o que deu legitimida-

de às decisões lá tomadas, além de reconhecimento da disputa capital trabalho em espaço 

onde interagiam integrantes dos trabalhadores, dos empresários e dos governos municipais 

e estadual
22

.  

  

                                                           
21

 Aqui é relevante ressaltar que o treinamento da mão de obra é oferecido pelo Sistema S, mais especifica-

mente, pelo SENAI, com recursos vindos da arrecadação de impostos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT). Não se espera que a região tenha um mercado de trabalho totalmente apto ao trabalho em indústrias 

automobilísticas. 
22

 Esse indicador se explica em função da experiência do Grande ABC Paulista, onde originou-se um fórum 

de discussões sobre o desenvolvimento regional com a participação dos três atores, o que deu legitimidade às 

decisões lá tomadas, além de reconhecimento da disputa capital trabalho em espaço relativamente equalizador 

(LEITE, 2003). 
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1ª Seção: Reconstrução histórica  

Capítulo 1: As recentes transformações produtivas mundiais 

 A partir do debate sobre desenvolvimento, este capítulo tem por objetivo demons-

trar como esse processo ocorreu na escala mundial. Ele se propõe a debater as formas de 

expansão da indústria, mais especificamente a indústria automotiva, nos países desenvolvi-

dos, suas ondas de ampliação para os mercados periféricos, a formação dos mercados con-

sumidores e as respostas tanto de corporações quanto de governos aos momentos críticos 

do capitalismo.  

Inicialmente, tratamos da conformação do compromisso fordista, categoria funda-

mental para o entendimento das formas de organização da produção, de seus objetivos, da 

conquista dos mercados e da participação do Estado em sua regulação, incluindo neste pro-

cesso o fortalecimento dos sindicatos. São apresentadas as variantes produtivas intrafabris, 

de maneira a jogar luz sobre as transformações havidas nos processos produtivos e seu re-

flexo nas economias dos países centrais. Ao mesmo tempo, tratamos das questões econômi-

cas a partir das categorias de regime de acumulação, modo de regulação e organização do 

trabalho, que ajudam a explicar a forma como as indústrias automotivas conquistaram no-

vos mercados, tanto no auge do compromisso fordista, quanto em seus períodos críticos, o 

período de reformas de sentido liberal e os anos mais recentes. Tem-se, com isso, aspectos 

macro e microeconômicos que nos permitem compreender a atuação das grandes corpora-

ções multinacionais e as formas de expansão e transformação da esteira mundial automoti-

va.  

Por fim, demonstramos como os acontecimentos citados contribuem para a re-

espacialização industrial que resulta na instalação de novas plantas industriais no Brasil. Os 

elementos referentes à escala nacional e subnacional brasileiras compõem o segundo capí-

tulo desta primeira seção. 
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1.1. O compromisso fordista e a produção fabril de Ford 
 

No pós-Segunda Guerra Mundial, a forte expansão econômica de inúmeros países, 

impulsionada pelo consumo e pela produção, teve como modelo preponderante, com suas 

especificidades nacionais, o fordismo. O fordismo é um regime de acumulação que foi his-

toricamente construído a partir de um modo de regulação que envolveu, em seu auge, cor-

porações, Estados e sindicatos em funcionamento virtuoso e expansivo em termos econô-

micos. A base produtiva do dito regime de acumulação fordista assentou-se, inicialmente, 

sobre o taylorismo, mas principalmente sobre suas evoluções e desenvolvimentos, imbrica-

dos em torno dos conceitos aqui mobilizados e dos movimentos nacionais de cada localida-

de.  

A análise do fordismo que será construída aqui se apropria dos conceitos da escola 

regulacionista. Desta forma, três pontos principais mobilizados devem ser definidos.  

Os regimes de acumulação são “(...) o conjunto das regularidades que asseguram 

uma progressão geral e relativamente coerente da acumulação do capital, ou seja, que per-

mitem absorver ou repartir no tempo as distorções e desequilíbrios que surgem permanen-

temente ao longo do próprio processo” (BOYER, 1990: 71-2).  

Com relação ao modo de regulação, ele aparece definido como uma função corre-

lativa ao regime de acumulação e à organização do trabalho, ajustando os conflitos e as 

contradições dos indivíduos aos princípios coletivos do regime de acumulação. Dá conta 

também da disposição e dos recursos de cidadãos, empresários, etc. a se ajustarem (mesmo 

que a contragosto) e reconhecerem como válidos os pressupostos em questão. As formas 

institucionais, como moeda, regras de mercado, legislação vigente, etc. funcionam como 

símbolos dessa regulação (LIPIETZ, 1989a).  

Já a organização do trabalho é entendida, nas palavras de Alain Lipietz (1989a), 

como um modelo que engloba não somente as formas de organização internas das fábricas, 

bem como a divisão do trabalho entre elas. 

 

O fordismo não foi, portanto, apenas um modelo fabril, mas um regime de acumula-

ção, com uma fina coordenação entre os atores.  
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O regime de acumulação [fordista] pode assim ser resumido: uma produ-

ção de massa, com polarização crescente entre idealizadores qualificados 

e executantes sem qualificação, com mecanização crescente, que acarreta-

va uma forte alta da produtividade (o produto por habitante) e alta do vo-

lume de bens de equipamento utilizado pelo trabalhador; uma repartição 

regular do valor agregado, isto é, um crescimento do poder aquisitivo dos 

assalariados paralelo ao crescimento de sua produtividade; e assim, a taxa 

de lucros das firmas permanecia estável, com a plena utilização das má-

quinas e com o pleno emprego dos trabalhadores. (LIPIETZ, 1989b: 31-

32, grifos meus)  

 

Em linhas gerais, o aspecto produtivo do fordismo possui dois elementos associa-

dos, mas distintos: 1) produção em massa com 2) consumo de massa, ocupando espaços 

ociosos, gerando situações de pleno emprego e fortalecendo os mercados nacionais. O pri-

meiro teria origem na organização técnico-científica taylorista, embora as linhas de produ-

ção tenham ultrapassado as inovações de Frederik Taylor, cujos princípios residiam na eco-

nomia do tempo de produção através da redução do tempo ocioso a partir da automação, da 

automatização e da mecanização dos processos. Apesar de deixar as seções criativas da 

produção com ramos específicos de engenheiros e técnicos, esse modelo produtivo pressu-

punha, num momento inicial, funcionários capacitados, especialmente nos setores mais 

mecanizados (como o metalúrgico), onde, dentre outros, se demandaria, pelo menos, uma 

“cultura industrial” por parte dos operários (LIPIETZ, 1989b).  

O segundo aspecto é com relação ao consumo de massa. Ele derivou dos rearranjos 

corporativos e produtivos provocados pela crise mundial dos anos 1930 e pela Segunda 

Guerra Mundial. O período anterior à guerra havia sido marcado pela superprodução e, 

dentre outras, pela crise provocada pela falta de compradores para tal produção. O novo 

modo de regulação conseguiu adaptar o consumo de massa aos ganhos de produtividade, 

integrando os assalariados ao modo de vida capitalista. “Ela foi imposta por formas institu-

cionais de garantia de crescimento do salário direto (convenções coletivas, salário mínimo) 

e indireto (Estado previdência)” (LIPIETZ, 1989b: 307, grifos do autor).  

O braço produtivo fordista caracterizar-se-ia por uma estrutura fabril que suprisse as 

necessidades dos envolvidos no regime de acumulação vigente. Dessa maneira, pode-se 

sintetizar a organização da produção a partir de três pontos principais, conforme o fazem 
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Robert Boyer e Michel Freyssenet (2003). De acordo com os autores, o modelo fordista é 

um modelo produtivo: 

 

1. Que desenvolve a estratégia “volume”
23

 que é pertinente quando a distribuição 

da renda é relativamente igualitária, ou só se diferencia em dois ou três grandes 

grupos sociais muito homogêneos, primeiro em plano nacional e, em seguida, 

no internacional; 

2. Que responde às exigências de dita estratégia por: 

1. Uma política-produto que se propõe a oferecer um modelo padrão pelo 

preço mais acessível possível ao conjunto da população, ou específico à 

clientela média de cada grande segmento do mercado; 

2. Uma organização produtiva (desde a concepção até a venda) muito cen-

tralizada, sequencialmente integrada em linha contínua, mecanizada e 

em cadência, baseada na pré-determinação e na padronização de opera-

ções elementares distribuídas entre os postos de trabalho de modo inde-

pendente e indiferenciado para saturar o tempo do ciclo; 

3. Uma relação salarial que garanta aos operários sem qualificação um sa-

lário fixo que não está vinculado ao rendimento, cujo poder aquisitivo 

progrida regularmente, por uma jornada laboral determinada; 

3. Graças a um compromisso de governança de empresa, acordado principalmente 

entre dirigentes e sindicatos e baseado no aumento do poder aquisitivo dos salá-

rios em troca da aceitação da organização do trabalho. (BOYER & FREYSSE-

NET, 2003: 81-82, tradução livre)” 

 

O fordismo se apoiava, portanto, numa estrutura produtiva que dependia da expan-

são dos mercados consumidores / das vendas para manter seu crescimento. No campo pro-

dutivo, a estratégia de crescimento se dava pela via do aumento físico, requerendo maior 

número de operários e que esses fossem qualificados para o trabalho e estivessem aptos a 

começar nas linhas de produção, o que nem sempre era viável depois que se ocupava toda a 

capacidade ociosa de determinado lugar ou ramo. Os autores analisam algumas dificuldades 

desse processo: 

                                                           
23

 A estratégia “volume”, como a chamam Boyer e Freyssenet (2003), se baseia em uma série de pontos. Faz 

parte de uma tipologia geral construída pelos autores que “consiste em privilegiar as economias de escala 

entre as seis fontes de rentabilidade possíveis. Se obtêm distribuindo os gastos fixos, quer dizer, aqueles que 

não podem ajustar-se imediatamente à demanda (inversões, custos de concepção de produção, de comerciali-

zação, gastos administrativos, etc.) no maior número possível de produtos similares, durante o maior tempo 

possível. A diversidade se limita ao modelo básico de cada segmento importante do mercado e de cada grande 

mercado. (...) Mas, ao invés de organizar-se para conceber tantos modelos inovadores como novas expectati-

vas existentes, a firma que desenvolve a estratégia “volume” se limita depois a explorar o maior tempo possí-

vel o modelo básico que concebeu para responder às necessidades da maioria, necessárias e suficientes, se-

gundo ela. Necessita a maior regularidade e padronização possíveis; isso a opõe à estratégia de inovação que 

requer uma grande flexibilidade produtiva. (BOYER & FREYSSENET, 2003: 76) 
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Entendemos que resulta muito difícil reunir de modo duradouro essas 

condições de mercado e de trabalho no âmbito nacional, e mais ainda, no 

âmbito internacional. Não existe nenhum modo de crescimento que as ga-

ranta. Por esse motivo, a estratégia “volume” pode aplicar-se unicamente 

em circunstâncias excepcionais e temporais nas fases de decolagem do 

mercado. Encontra rapidamente problemas pelos limites insuperáveis do 

mercado nos modos de crescimento de distribuição competitiva da renda 

nacional, ou pela diversificação social e geográfica da demanda nos mo-

dos de distribuição coordenada e moderadamente hierarquizada. (BOYER 

& FREYSSENET, 2003: 77, tradução livre) 

 

Pela sua configuração, ganhos intensivos em tecnologia ou maior sofisticação nos 

produtos, por exemplo, não seriam uma saída necessariamente viável, uma vez que as li-

nhas de produção eram muito pouco “reconfiguráveis”/flexíveis, inicialmente. Na visão 

Boyer e Freyssenet (op. cit), apenas os regimes igualitários e planificados seriam capazes 

de garantir a expansão permanente da produção, em termos horizontais. Além disso, um 

regime de acumulação que se expande de forma extensiva demanda de seus trabalhadores 

um constante aumento de produtividade, uma vez que, nesses termos, os custos de capital 

fixo mantêm uma tendência de aumento, a menos que se desenvolvam novas tecnologias, o 

que ainda não estava em pauta na estratégia volume. Com isso, tais custos devem distribuir-

se num número mais amplo possível de produtos padronizados. Isso vale para todas as eta-

pas da produção, desde a concepção, até a comercialização, o que obriga a que haja grande 

fluidez nos processos.  

A relação salarial por sua vez, deve compensar o fato de se reproduzir movimentos 

e funções exaustivamente, sendo coerente com a distribuição da renda nacional e relativa-

mente igualitária (BOYER & FFREYSSENET, 2003). Um ponto que deve ser recordado, 

por exemplo, é que, pela configuração produtiva proposta, de maneira a ampliar o mercado 

consumidor o máximo possível, os próprios funcionários das montadoras de autos deveriam 

ser capazes de comprar, mesmo que a crédito, um produto ali manufaturado. Essa estratégia 

só funciona se todos os atores da empresa estiverem de acordo com uma “dupla convicção: 

por à disposição da maioria um ou vários produtos padronizados que respondam às neces-

sidades e aspirações essenciais da população, e distribuir de modo coordenado e relativa-

mente igualitário os ganhos de produtividade realizados” (BOYER & FREYSSENET, 
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2003: 78). Para que essa complexa conformação se mantenha, há a necessidade de integra-

ção de dois dois grandes atores nesse processo: o Estado e o trabalhador.  

Em The future of the capitalist State, Bob Jessop (2002) produz um estudo, muito 

apoiado na Teoria da Regulação, sobre as transformações do Estado. Tratando de alguns 

pontos que nos são mais caros neste trabalho, Jessop afirma que, pela ótica regulacionista, o 

Estado tem a função de frear as contradições do modo de regulação, construindo as institui-

ções do regime de acumulação, garantindo o pleno emprego e o crescimento econômico. A 

forma estrutural principal em torno da qual as resoluções foram organizadas no Estado 

keynesiano de bem-estar social eram o salário e o emprego. Dessa forma, o Estado organiza 

a demanda interna, frente a estratégias dependentes da produção externa. Tendo o pleno 

emprego como meta, o Estado interviria em outras áreas da condução econômica de manei-

ra a assegurar altos índices de ocupação, funcionando como um garantidor de demanda. 

Embora o pleno emprego seja muito atribuído ao Estado keynesiano, há, na verdade, certa 

distorção na relação de causalidade aí observada. Nas palavras de Jessop: 

 

De fato, embora a obtenção do pleno emprego durante este período seja 

frequentemente atribuída à bem sucedida afinação keynesiana, sua con-

quista foi na verdade mais fortemente arraigada na dinâmica básica da ex-

pansão fordista que o Estado de Bem-Estar keynesiano ajudou a assegurar 

através da promoção da produção em massa e do consumo em massa. 

(JESSOP, 2002: 76)  

 

Nesse sentido, o salário tinha papel fundamental, garantido pelo Estado, que até aceitava 

conviver com inflação moderada como alternativa a demissões, se isso fosse necessário 

para proteger os interesses do capital industrial e a mão de obra fordista. 

De maneira a não onerar o lado do capital privado na luta pela manutenção do pleno 

emprego e dos níveis salariais, o Estado não só era um consumidor de produtos do capital 

local, como era, também ele, um grande empregador. O Estado mantinha seu poder de ele-

vação salarial em consonância com a elevação de preços e de produtividade, de forma a 

assegurar o círculo virtuoso da acumulação fordista.  

 

Isto era relativamente fácil de ser atingido através da operação das forças 

de mercado durante as fases de expansão nos anos 1950 e 1960, devendo 

ao continuado crescimento das firmas e marcas fordistas com suas eco-
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nomias de escala e suas negociações coletivas indexadas à produtividade e 

aos preços. Pressões do mercado de trabalho também foram amainadas 

neste período através de processos como a transferência de trabalhadores 

da agricultura de baixa produtividade, a mobilização das mulheres na for-

ça de trabalho e, posteriormente, o recrutamento de mão de obra imigran-

te. (JESSOP, 2002: 76) 

 

O Estado também funcionava como um guia da demanda agregada, o que era im-

portante em função das características de economias de escala inerentes ao fordismo. Dessa 

forma, o Estado assegurava à indústria uma tranquilidade maior para projetar alterações 

produtivas e planejar futuros investimentos. Isso também beneficiava as empresas que 

compunham as economias de escala das grandes indústrias fordistas.  

 

Com relação a isso, portanto, uma estratégia de acumulação relativamente 

consistente ajudou a selecionar, consolidar e transmitir uma dinâmica for-

dista à economia nacional como um todo através de lógicas entrelaçadas 

de competição de mercado e complementaridade econômica. (JESSOP, 

2002: 77) 

 

 Com a potencial virtuosidade dos movimentos de expansão baseada no permanente 

aumento de produtividade, salários, demanda, lucros e investimentos,  

 

o Estado assumiu um papel chave, integrando indústrias de bens de capital 

e bens de consumo e direcionando a relação salarial para essa finalidade. 

Suas atividades aqui incluíam promover as condições gerais de infraestru-

tura para difusão nacional do consumo de massa (por exemplo, redes elé-

tricas, transporte integrado, habitações modernas), promover economias 

de escala pela via da nacionalização e/ou políticas de fusão, engajando-se 

em supervisão de demandas contracíclicas, legitimando negociações cole-

tivas responsáveis e generalizando regras de consumo de massa a partir do 

emprego público e dos gastos com políticas de bem-estar social. “(JES-

SOP, 2002: 77) 

 

 Também coube ao Estado equalizar demandas habitacionais, através de políticas 

habitacionais mais homogêneas, evitando, assim, pressões especulativas em função de dis-

tinções simbólicas e financeiras dentro dos bairros e/ou cidades. Além disso, ao assegurar 

acesso ao consumo para todos, a partir das políticas salariais, o Estado impedia o aumento 
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dos custos para a reprodução da força de trabalho. Ademais, atuou como incentivador do 

sindicalismo responsável, muitas vezes estimulando o corporativismo tripartite. Ao mesmo 

tempo em que essa estratégia funcionou durante os períodos de crescimento, aliviou os im-

pactos nos momentos críticos.  

Como garantidor do crédito, a partir de uma política monetária relativamente mais 

frouxa, o Estado assegurou a demanda e o consumo de massa por muitos anos. Esse crédito 

era garantido pelo movimento endogeneizado de crescimento através da demanda estimula-

da, que voltava para as mãos do Estado na forma de tributos. Esses tributos eram reinvesti-

dos na forma de melhorias de infraestrutura, moradia, mais crédito e bem-estar social geral.  

As economias que seguiam mais fortemente o modelo keynesiano adotavam políti-

cas de trocas relativamente protecionistas, buscando permanentes superávits na balança 

comercial. O sistema internacional de trocas era regulado por órgãos e acordos, como o 

GATT ou o sistema de Bretton Woods. Através de tais regulações, as mudanças nos termos 

de troca não eram bruscas. Os objetivos eram mais o bem-estar interno do que os ganhos 

em cima da balança comercial a partir de manipulação de taxas de importação/exportação. 

De acordo com esse sistema, os Estados Unidos, com uma moeda valorizada (muito em 

função da paridade fixa com o ouro), funcionavam também como garantidores em termos 

mundiais.  

O compromisso contava ainda com a relação responsável entre sindicatos e patrões. 

As negociações coletivas eram feitas visando a manutenção do Estado de bem-estar (JES-

SOP, 2002)
24

. A incorporação dos sindicatos se deu de acordo com a conjuntura de lutas 

dos trabalhadores durante e após a Segunda Guerra Mundial, bem como pelos aspectos re-

lacionados ao Estado, como visto acima. Algumas vitórias relevantes em Detroit, inicial-

                                                           
24

 Sobre o tema da participação do Estado no regime de acumulação fordista, Harry Braverman (1987) a sinte-

tiza em quatro dimensões. A primeira delas foi a incapacidade de absorção total dos excedentes econômicos 

gerados pelo modelo capitalista monopolista, observada principalmente com a grave crise dos anos 1930, que 

gerou estagnação, desemprego e ociosidade fabril. O Estado entrava, então, como demanda efetiva, preen-

chendo a lacuna e as incertezas do mercado consumidor. Uma segunda razão foi observada em função da 

internacionalização do capital, com suas disputas que passaram do mercado para o front de batalhas, fazendo 

com que os Estados nacionais soberanos estivessem sempre preparados para a guerra. Essa mobilização ficou 

bastante evidente durante a Segunda Guerra Mundial. A terceira razão apontada pelo autor é no sentido de 

diminuir as tensões sociais provocadas pela escassez de bens materiais básicos, evitando agitações políticas. 

Por fim, a quarta grande razão manifesta para maior participação estatal na economia foi a demanda mais 

complexificada por serviços públicos, muito em função da modernização, do desenvolvimento e da urbaniza-

ção acelerada. Serviços como saúde e educação passaram a fazer parte da agenda básica dos governos, anteci-

pando elementos que formariam o estado de bem-estar social, mais ou menos amplo mundo afora (BRA-

VERMAN, 1987). 
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mente na fábrica da General Motors (GM), serviram como efeito demonstração para o re-

conhecimento dos sindicatos como interlocutores relevantes em outras plantas, tornando-os 

parte nas decisões sobre o regime salarial das montadoras de automóveis e nas tomadas de 

decisões coletivas da categoria. Com isso, “níveis e aumentos salariais, classificações dos 

empregos, normas de trabalho, proteção social, se convertem em prática habitual para os 

três grandes fabricantes de Detroit, reduzindo sensivelmente durante um grande período as 

incertezas vinculadas ao trabalho.” (BOYER & FREYSSENET, 2003: 79, tradução livre). 

Foi a GM, com um modelo fabril um pouco diferenciado em relação ao fordista, a monta-

dora que reconheceu o UAW (United Automobile Workers) como interlocutor legítimo e 

representante dos direitos dos trabalhadores, formulando acordos importantes nas décadas 

de 1930, 1940 e 1950, basais para a profissão operária nas indústrias automotivas (Idem). 

Se a princípio esse poder de barganha por parte dos trabalhadores com relação ao 

seu próprio salário poderia parecer temerário aos patrões, ele passou a fazer sentido justa-

mente quando se percebeu, como já adiantado acima, que os trabalhadores tinham acesso, 

assim, a compra dos produtos, integrando-se ao mercado consumidor de bens de consumo 

duráveis.  
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1.2. O círculo virtuoso do fordismo 
 

 De maneira a organizar algumas das informações expostas acima, nos apoiamos em 

um conceito de Robert Boyer, conforme publicado em artigo de 1998: o “círculo virtuoso” 

do fordismo. É a síntese do regime de acumulação que vigorou do pós-guerra aos choques 

do petróleo. Um modo de desenvolvimento baseado na coerência entre as regulações parci-

ais instauradas por cada forma institucional, o que tornou viável tal modelo de crescimento 

(BOYER, 1998). 

 Os pressupostos para o sucesso desse regime de acumulação são diversos. O regime 

fordista depende de uma massificação da demanda. Desde a crise de 1929, as propostas 

anticíclicas de John Maynard Keynes ganhavam espaço e se adequavam ao modelo produ-

tivo de massa. Se ainda havia resistência às suas ideias antes da Segunda Guerra Mundial, 

elas passaram a ser mais largamente aceitas no pós-Guerra. Junto com o plano Marshall, foi 

um grande motor para a expansão europeia. O Estado tem papel importante nesse momen-

to, uma vez que promove políticas de investimento massivo em infraestrutura, indústria de 

base e centros produtores de bens de consumo. O círculo virtuoso do fordismo envolve, 

como já apresentado, alguns elementos importantes. Nas palavras de Boyer: 

 

O dinamismo da acumulação permite uma rápida incorporação dos avan-

ços tecnológicos, de sorte que a produtividade industrial progride muito 

rapidamente. Os ganhos correspondentes se difundem aos outros setores 

graças à evolução dos preços relativos, e sobretudo ao crescimento dos 

ingressos salariais nos ramos motrizes, (...). Em consequência, o aumento 

das capacidades de produção e extensão do mercado interno vão, sensi-

velmente, juntos, uma vez que o compromisso salarial fordista codifica 

uma quase constância das regras de distribuição dos ganhos de produtivi-

dade. De um lado, o dinamismo salarial real alimenta o consumo, o que 

favorece a modernização dos ramos correspondentes, de acordo com um 

movimento que não podia intervir nos anos trinta (H. BERTRAND, J. 

MAZIER, Y. PICAUD ET G. PODEVIN (1982)). De outro lado, o inves-

timento industrial se encontra estimulado, uma vez que deve responder a 

uma demanda dinâmica: seu financiamento é fácil porque a taxa de lucro 

registra níveis sem precedentes sob o efeito da estabilização da distribui-

ção de renda, a boa utilização das capacidades de produção e a racionali-

zação do uso dos equipamentos (BOYER, 1998: 11 tradução livre). 
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Adiante entenderemos as formas de organização produtiva mais típicas desse mode-

lo, ingressando, assim, nos padrões fabris. Com as leituras de Robert Boyer e Michel 

Freyssenet (2003), compreenderemos o contexto no qual se organizaram e se desenvolve-

ram as plataformas produtivas do pós-Segunda Guerra Mundial, cujas transformações inse-

rem, aos poucos, o Brasil no trabalho em questão. 

 

1.3. As formas de organização do trabalho: o braço produtivo fordista 

 

Inicialmente, cremos ser válido reforçar uma importante contribuição de Boyer e 

Freyssenet, bem como da escola da regulação. Eles apontam para uma aparente confusão 

entre as primeiras linhas de produção em massa de Ford e a construção do compromisso 

fordista, cujo modelo produtivo mais bem sucedido desse período de acumulação teria sido 

outro. Na verdade, segundo os dois autores, a estrutura fabril que melhor refletiu o período 

de ouro do fordismo foi o sloanismo, que teria sua origem na General Motors de Detroit, 

sendo posteriormente replicado em outras montadoras.  

A produção sloanista, baseada em volume e diversidade
25

, contribuiu em muito para 

o compromisso fordista no sentido de antecipação de demandas trabalhistas. Como atestam 

os autores,  

 

los dirigentes de General Motors entendieron, sobre todo ante la ola de 

reivindicaciones de los asalariados, la necesidad y el interés de una co-

ordinación nacional de aumento de los salarios conforme a los beneficios 

de productividad realizados y de su jerarquización moderada (Sloan, 

1963). El modo de crecimiento «coordinado y consumidor» sustituyó en 

los años cuarenta el modo «competitivo y consumidor» que había preva-

lecido en Estados Unidos hasta aquél momento. La estrategia «volumen y 

diversidad» encontró así condiciones de viabilidad duradera. El sistema 

                                                           
25

 A produção baseada em volume e diversidade é assim definida por Robert Boyer e Michel Freyssenet 

(2003): “La estrategia «volumen y diversidad» consiste en realizar economías de escala utilizando el máximo 

de piezas en común para dos modelos distintos, incluso más, y beneficiarse de efectos de gama diferenciando 

los modelos con las piezas que la clientela considera distintivas. Existen varias maneras de 

conseguirlo. General Motors y las firmas que lo imitaron optaron por poner en común la plataforma, es decir, 

el chasis o todo lo que está fijo bajo la carrocería en el caso de las carrocerías autoportadoras y diferenciar los 

modelos por la carrocería, la decoración interior y los equipamientos. Una variante de este principio consiste 

en poner en común las piezas invisibles y diversificar las piezas visibles. En la actualidad, observamos nuevos 

intentos de esta estrategia en términos de porcentaje de piezas comunes, sean visibles o no, o en términos de 

módulos combinables de modo diferente entre ellos.” (88) 
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productivo que General Motors había constituido paulatinamente pudo 

convertirse en un modelo productivo, que se denominó con toda justicia 

sloanista. (BOYER & FREYSSENET, 2003: 87) 

 

 As formas de rentabilidade vinham de uma qualidade de produtos de nível médio, 

acrescida de inovação de alguns equipamentos internos e de pequenos diferenciais decora-

tivos nos modelos automobilísticos. A grande inovação estava nas esteiras produtivas. Ao 

consumidor, se possibilitava a combinação de alguns elementos oferecidos pelas diferentes 

configurações das linhas de montagem, caracterizadas por relativa polivalência. Para redu-

zir os custos, aumentados com as reconfigurações exigidas pelas adaptações de modelos a 

públicos diferenciados, a saída era a produção offshore, ou a automatização das linhas, 

substituindo, assim, os operários por máquinas (Idem).  

 O modelo de volume e diversidade foi adotado em algumas montadores multinacio-

nais ao redor do mundo: na francesa Renault e na italiana Fiat, nos anos 1950, na também 

francesa Peugeot e na norte-americana Ford, nos anos 1960, e na alemã Volkswagen, nos 

anos 1970. Elas seriam surpreendidas com o desenvolvimento dos modelos oriundos do 

Japão, mais competitivos e mais condizentes com a realidade do mercado à época, urgindo, 

portanto, alterações nas suas formas de produzir. Além disso, o modelo de volume e diver-

sidade requeria crescente economia de escala, fosse de modo “natural”, através da expansão 

do mercado interno, ou através da transnacionalização de investimentos; ou mesmo pela via 

das fusões e joint-ventures, momento no qual o mercado se renova, absorvendo, por exem-

plo, indústrias autopartistas. A utilização de mão de obra deveria extensiva, bem como alto 

controle sobre fabricação e conhecimento da demanda. E é justamente na demanda que 

pode residir um de seus grandes obstáculos, uma vez que a hierarquização dos produtos 

exige um mercado consumidor estratificado em diferentes classes. Essa estratégia funciona-

ria bem em grandes mercados, mas sentiria dificuldade de acesso ou passaria por processos 

críticos, em mercados não tão extensos (BOYER & FREYSSENET, 2003), ou quando, em 

função das crises, retraem-se os mercados.  

As dificuldades enfrentadas pelo modelo sloanista, a despeito de suas inovações em 

relação ao regime fabril fordista, foram semelhantes ao segundo, uma vez que a retração do 

mercado consumidor prejudica seu desenvolvimento. Também residiriam justamente nas 

inovações alguns pontos que exigem grande controle gerencial. À necessidade de funcioná-
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rios polivalentes, capazes de operar as diferentes configurações oferecidas pelas montado-

ras, acrescentar-se-ia a necessidade de conhecimento do mercado consumidor e dos esto-

ques da produção, das vias de saída, concessionárias etc. Ou seja, de toda a cadeia automo-

bilística. Não somente, a configuração da sociedade, cada vez mais hierarquizada com o 

avanço do capital rentista, criou novas demandas, incompatíveis com as formas de trabalho 

sloanistas. A penetração em novos mercados não foi suficiente para resolver as questões 

relativas ao mercado consumidor ante um sistema mais complexo de redes de montadoras, 

o que forçaria a General Motors e as outras empresas a padronizar suas formas de produção 

internacionalmente. Essa saída tampouco teve efeito em mercados muito diferentes, como 

os dos países em desenvolvimento, por exemplo. Eles não eram suficientemente grandes 

como o norte-americano para suprir a demanda de vendas. Nos Estados Unidos, a diferen-

ciação intergeracional de benefícios (os primeiros operários tinham seus benefícios manti-

dos, ao passo que os mais recentes não tinham acesso a eles, em função da impossibilidade 

de as empresas prosseguirem sua política de benefícios continuados) criou tensões sociais 

intrafirmas. A tudo isso, soma-se a crise monetária e do petróleo (BOYER & FREYSSE-

NET, 2003) e uma crise fiscal de fundo, que cobraria seu preço nos anos 1980, nos EUA. 

Caía aos poucos a hegemonia do modelo de Sloan, de fortíssima inspiração fordiana e, con-

sequentemente, a das montadoras norte-americanas
26

. 

Como já introduzido acima, a imbricação entre o produtivo fabril e as questões mais 

amplas, de condução econômica e do aspecto associativo foram reunidas num conceito que 

Alain Lipietz (1989b) cunhou como o “compromisso fordista”. Baseando-se nos alicerces 

básicos da Teoria da Regulação, o autor e diversos outros pares adeptos da escola regula-

cionista contribuíram sobremaneira para a compreensão da configuração e do fim do com-

promisso como elemento estruturante do capitalismo mundial. De acordo com essa escola, 

o germe das fragilidades de qualquer modo de regulação estaria já no próprio modo de re-

gulação. Por princípio, as crises são inerentes às diversas formas de regulação regidas pelo 

capitalismo. Por isso é fundamental compreender os diferentes papéis jogados pelos atores 

relevantes na condução política e econômica dos diversos países envolvidos no retardamen-

                                                           
26

 Nas montadoras italianas e francesas, segundo os autores, à conjuntura crítica da época, somam-se erros 

corporativos das direções das empresas, que buscavam sua internacionalização sem que houvesse condições 

para tanto. Com isso, não foi possível manter o compromisso de reposição constante dos esforços em busca de 

produtividade, gerando, também, crises de cunho trabalhista (Idem).  
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to ou na antecipação das crises. Dessa forma, tenta-se explicar as transformações a que o 

mundo assistiu nos processos produtivos e no desmanche do compromisso fordista. É a 

partir desse movimento que compreenderemos a posição do Brasil diante dos outros atores 

do Capitalismo mundial, incluindo as transformações internas e a inserção das regiões em 

estudo na esteira produtiva global. O fim do compromisso fordista e a conformação do ca-

pitalismo contemporâneo no mundo serão discutidos a seguir. 

 

1.4. Crise do compromisso fordista e transformações nos rumos da eco-

nomia mundial: 

 

O momento da transição do modo de regulação fordista para os modelos flexíveis de 

produção é extremamente importante. Ele será apresentado, a partir das crises que contribu-

íram para ruir o funcionamento do primeiro e das ações dos diferentes atores para inserir-se 

ou reinserir-se em posições-chave e/ou de poder a partir de fins dos anos 1960
27

. Para tanto, 

recorreremos novamente à Teoria da Regulação, com seus conceitos principais, que dão 

conta de aliar princípios da teoria marxista com suas contribuições para análise de crises do 

capitalismo pós-Marx (como a apropriação do conceito de modo de produção
28

) e suas nu-

ances. Em seguida, apontaremos os eventos-chave para a derrocada do modelo desenvol-

vimentista que culminaram com o avanço das teses neoliberais para um sem número de 

países. Em seguida, demonstraremos os modos de organização produtiva que se sobrepuse-

ram ao sloanismo e ao fordismo, em configurações mais adequadas à conjuntura mundial 

do período de desmonte do compromisso fordista e às realidades de seus países de origem.  

Os esforços da Teoria da Regulação, que se propunham como trabalhos interpretati-

vos alternativos à teoria clássica e que se dedicaram à compreensão das crises do capitalis-

mo e ao desenvolvimento de propostas que ultrapassassem a disputa liberalismo x marxis-

mo, foram reunidos (dentre outras obras) no livro de Robert Boyer, Teoria da Regulação 

                                                           
27

 De modo a tornar mais clara a compreensão desse período, os modelos produtivos flexíveis serão apresen-

tados em tópico separado, cabendo aqui as transformações na conjuntura econômica e no regime de acumula-

ção vigente.  
28

 Como o definem, “o interesse do conceito de modo de produção é o de explicitar as articulações entre rela-

ções sociais e organização econômica. Esta expressão designa toda forma específica das relações de produção 

e de trocas, ou seja, das relações sociais que regem a produção e a reprodução das condições materiais neces-

sárias para a vida dos homens em sociedade.” (BOYER, 1990: 68)  
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(BOYER, 1990). O livro sintetiza diversas contribuições de autores regulacionistas, como 

Alain Lipietz, Michel Aglietta, Storper, dentre outros. 

Um pressuposto regulacionista é de que as crises possuem pontos comuns, mesmo 

em momentos diferentes. Segundo Aglietta, por exemplo, durante os momentos mais agu-

dos da crise do capitalismo, resultados recorrentes, como redução do crescimento econômi-

co, aumento das dívidas públicas e redução de investimentos públicos foram observados. 

Este fenômeno foi visto tanto nos países europeus, quanto nos Estados Unidos. (AGLIET-

TA, 2005) Uma vez identificadas as recorrências, a Escola Regulacionista passaria a buscar 

vias para retomada do crescimento econômico que fossem duradouras e geradoras de em-

pregos (BOYER, 1990). Seria necessário, para tanto, abandonar a aparente dicotomia teóri-

ca do pós-guerra, por eles identificada: crescimento impulsionado pelo Estado, garantidor e 

antecipador de incertezas versus um Estado reduzido, garantidor das melhores condições 

para a livre iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas, a saída proposta pelos revisores da 

teoria liberal, reconhecidamente herdeiros do neoliberalismo de princípios de século XX.  

Embora seja um desafio presente na obra de Boyer, o autor ultrapassa o debate so-

bre a retomada pontual de crescimento econômico. Segundo a teoria da regulação, os pro-

blemas do modo de produção capitalista residem em seu próprio funcionamento. Com isso, 

análises institucionalistas demonstrariam que falhas na combinação de regimes de acumu-

lação, modo de regulação e organização do trabalho incorreriam em “fissuras” críticas no 

modelo de desenvolvimento de determinado local (BOYER, 1990).  

Os descompassos entre as formas internas de organização fabril e a divisão do traba-

lho podem conduzir a crises pontuais, solucionáveis através de meros rearranjos, reformas 

institucionais, medidas governamentais, etc.; ou podem levar ao desgaste de todo o modo 

de regulação, incorrendo na necessidade da formação de novos compromissos, novos me-

canismos de regulação, e mesmo da conformação de novos instrumentos de regulação e de 

símbolos da nova regulação, construindo, assim, um regime de acumulação funcional. Se-

gundo a análise regulacionista, foi o que ocorreu quando do início da crise do modo de re-

gulação fordista, muito além da organização fabril, constituindo, pois, todo o envolvimento 

produtivo e institucional. 

O modelo de desenvolvimento que vigeu no pós-guerra englobou de forma relati-

vamente harmoniosa os três elementos destacados pelos regulacionistas (como visto, o re-
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gime de acumulação, o modo de regulação e as organizações sociais do trabalho). Embora 

tenham sido construídos ou associados em diferentes momentos nos mais diversos países, 

estiveram unidos em torno de um tácito acordo regulatório, na forma de um compromisso. 

Esse modelo funcionou relativamente alheio a graves crises entre 1945 e 1973 (HARVEY, 

2008), embora se possa destacar inúmeras guerras e conflitos que tiveram lugar nesse perí-

odo. O próprio advento da reconstrução dos países participantes da Segunda Guerra Mun-

dial proporcionara terreno para um desenvolvimento mais acentuado. 

Estado e capitalistas trabalhariam em compasso para a o crescimento econômico de 

seus países. O desenvolvimento dos capitalistas, de forma expansiva, contribuiria com a 

geração de empregos, arrecadação de impostos e consumo. O Estado garantiria os serviços 

fundamentais e os sistemas de previdência, além dos investimentos em infraestrutura, que 

proporcionariam melhor ambiente de investimentos aos capitalistas. Além disso, participa-

va ativamente na economia, fosse como antecipador de incertezas ao capital (educação e 

qualificação de mão de obra, por exemplo), fosse através das inúmeras empresas de presta-

ção de serviços, estratégia que, em muitos casos, chegou a companhias aéreas e indústrias 

automobilísticas. Aos trabalhadores, caberia impulsionar esse sistema com sua mão de o-

bra, sua crescente produtividade, sendo isso tudo recompensado com participação no cres-

cimento das empresas, além da tranquilidade para si e para as gerações futuras através dos 

benefícios sociais do Estado. Em linhas bastante gerais, essa é a fórmula do compromisso 

fordista que, em maior ou menor grau, quando bem sucedida, garantiu bem estar a todos os 

participantes e cuja gênese tratou-se acima. 

É importante lembrar, entretanto, que o esse modelo foi concebido a partir das teori-

as de Keynes, de modo a evitar recessões, mas tinha suas próprias limitações em função de 

sua estratégia de necessária e permanente expansão. A competição internacional, os ganhos 

crescentes, ou, no sentido inverso, a redução dos ganhos dos trabalhadores, a limitação a 

recursos físicos ou financeiros etc. seriam barreiras à manutenção do fordismo, tanto de seu 

ponto de vista organizacional fabril, como do ponto de vista do regime de acumulação. A 

saída para essa situação crítica foi, na prática, pela via do fortalecimento do mercado finan-

ceiro, o que, a princípio, proporcionaria ganhos extremamente amplos aos capitalistas 

(HARVEY, 2011). 
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Em suma, diversos problemas já surgiam aos poucos na condução do fordismo. A 

relativa tolerância com a inflação como controle de preços e reposição de lucros dos capita-

listas em momentos de reposição salarial em altas de produtividade foi apontada por Bob 

Jessop (2002). Essa situação era tolerável nos casos de permanente crescimento econômico, 

mas quando o crescimento chegou ao limite, a situação conhecida como estagflação se con-

figurou: aumento da inflação sem crescimento econômico. Com isso, rompia-se o círculo 

virtuoso fordista, uma vez que se interrompia tanto os ganhos através das vendas, quanto as 

reposições salariais sobre produtividade dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, se impede 

que o Estado participe na garantia de benefícios e medidas contracíclicas, como no funcio-

namento “perfeito” do regime. A falta de crescimento econômico reduz a capacidade de o 

Estado promover seus mecanismos anti-crise, gerando, assim, uma crise de regulação.  

Da parte das empresas, com a redução das margens de lucros, busca-se cortes de be-

nefícios adquiridos, gerando uma série de protestos do trabalho organizado. De modo a 

cortar custos, as indústrias iniciam mais fortemente seus processos de reestruturação inter-

nas. Os benefícios do Estado de bem-estar enrijecem os salários, dificultando a recuperação 

da acumulação por parte dos capitalistas.   

Ao mesmo tempo, a queda no poder aquisitivo da população gera uma demanda por 

produtos de mais baixo custo, como os vindos do exterior (principalmente de países em 

estágios mais atrasados de desenvolvimento, com maior utilização de mão de obra e meno-

res investimentos intensivos em capital e tecnologia). Além disso, naqueles países que ain-

da conseguiram manter a demanda aquecida, a queda na produtividade, por falta de inver-

sões por parte dos capitalistas, demissões etc., geraram uma demanda interna não satisfeita, 

que também buscariam fora das fronteiras seus bens.  

A saída pela internacionalização reduziu a capacidade arrecadatória de tributos dos 

Estados. Além disso, ao romperem com a noção de um espaço produtivo nacional, criando 

laços internacionais de produção e fornecimento na busca pela redução de custos, muitas 

indústrias tornaram-se “locais”, como economias de enclave, mas com características de 

plataformas produtivas, mais integradas para fora das fronteiras nacionais do que para den-

tro, de forma horizontal (JESSOP, 2002).  
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As mudanças de postura da parte dos EUA também aguçaram a crise. O país se vol-

tou mais para a solução de seus próprios problemas do que para seguir atuando como a po-

tência hegemônica que garantiria o desenvolvimento do capitalismo em termos mundiais.  

Essa primeira conjugação de fatores aqui exposta para a crise do Estado de bem-

estar social e para a regulação fordista apontou para dois caminhos que levavam à ruptura 

do compromisso anterior, aguçando contradições internas do modelo:  

 

O salário (tanto o individual quanto o social) passou a ser visto, correta ou 

erradamente, como um custo internacional de produção, ao invés de uma 

fonte de demanda interna; e o dinheiro agora cada vez mais circulava co-

mo moeda internacional [international currency] e capital offshore, mi-

nando, com isso, o gerenciamento da demanda keynesiana em nível na-

cional e, eventualmente, forçando Estados a abandonarem suas tentativas 

de manterem fixas suas taxas de troca. Essa mudança (...) está relacionada 

à tendência da dinâmica do capital industrial de ser subordinado à lógica 

fluida do capital financeiro e a tendência de os retornos do capital dinhei-

ro excederem àqueles do capital produtivo. Mas essa mudança na domina-

ção econômica dentro dos circuitos do capital está ainda sujeita, claro, ao 

princípio da determinação econômica da performance de longo curso do 

capital produtivo (JESSOP, 2002: 83).  

 

Outro elemento importante foi a mudança nos padrões de produção, consumo e cir-

culação, como será visto mais adiante, gerando novos padrões mais flexíveis nesses cam-

pos, e mesmo no campo da organização social.  

De modo geral, esses elementos elencados acima contribuem para a forma através 

da qual a Teoria da regulação trata resoluções econômicas: como uma concertação entre 

agentes político-institucionais relevantes, entendendo haver forte componente político por 

trás das tomadas de decisões. O “sistema” econômico não funciona sozinho e, se apresenta 

sinais de fraqueza ou de debilidade, as leis que o regulam, a interação entre agentes e mes-

mo os modelos de organização do trabalho vão dar demonstrações (possivelmente crescen-

tes) de descompasso com o momento histórico (BOYER, 1990).  

 Tomando o último ponto citado de Jessop, sobre a financeirização do capital, é pos-

sível dizermos que houve uma inclinação de sentido liberal no mundo. Iniciaram-se os 

“desmontes” do Estado de bem-estar social de cunho keynesiano em vários países. Natu-

ralmente, o grau de intensidade com que esse processo ocorreu e a forma como se iniciou 
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varia caso a caso. Trataremos, de forma a ilustrar esse período crítico, de alguns casos rele-

vantes. 

 

1.5. Desmonte do compromisso e avanço liberal 
 

Embora pela via autoritária, o primeiro caso de implantação do modelo neoliberal é 

geralmente marcado como a experiência chilena, a partir do golpe de Estado liderado pelo 

General Augusto Pinochet. No caso chileno, a retomada do poder pelas elites que se viam-

se alheias ao poder a partir da eleição do socialista Salvador Allende fica mais evidente, até 

pela necessidade do uso extensivo da força. A contradição, que gera incômodo em alguns 

teóricos, reside no fato de um regime cuja superestrutura se sustenta através do discurso da 

livre iniciativa e das liberdades individuais ser tocado por uma ditadura. No entanto, Gio-

vanni Arrighi (1997), e David Harvey, em mais de uma oportunidade, localizam o caso 

chileno como o pioneiro. A ala econômica do governo ditatorial contava com egressos de 

escolas norte-americanas, onde a teoria neoliberal era mais fortemente estudada.   

Nos Estados Unidos, o processo de liberalização se deu ao longo de uma série de 

eventos. Durante as décadas de 1960 e 1970, os EUA tiveram constantes perdas orçamentá-

rias em função das guerras em que se envolveram. A situação de fiador mundial com a pa-

ridade ouro-dólar, que havia sido definida durante a convenção de Bretton Woods
29

, já não 

parecia mais interessante ao país, que enfrentava constantes déficits em sua balança comer-

cial. As empresas norte-americanas tinham dificuldades de exportação, em função da rigi-

dez da cotação da sua moeda. A isso se somava a inflação interna de diversos países, muito 

em função das altas no preço do petróleo. O governo norte-americano tomaria, então, al-

gumas medidas que exerceriam um efeito dominó para o restante do mundo. Umas das 

mais marcantes é o fim da paridade ouro-dólar, em 1973
30

, bem como o aumento das taxas 

de juros internos para conter a inflação, o que aumentou os custos de empréstimos tomados 

                                                           
29

 Segundo Harvey, a proposta de Keynes era que houvesse cinco moedas mundiais com conversão mundial 

com relação ao ouro. Após disputas e acordos, restou apenas o dólar americano. 
30

 Para os países centrais, o modelo representou uma nova forma flexível e flutuante de acumulação, baseada 

no movimento do novo padrão dólar. Diz Fiori que “neste novo sistema, apesar de sua dolarização, se man-

tém, contudo, a competição entre algumas moedas, o que permite que a flutuação dos seus valores alimente e 

multiplique a riqueza financeira derivada e virtual, mantendo, a um só tempo, a instabilidade global do siste-

ma financeiro.” (1999: 74) 
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por países em desenvolvimento junto aos EUA e ao sistema financeiro mundial. Como a-

firma Fiori, “[a] ruptura do sistema monetário internacional dólar-ouro, e mais adiante, do 

equilíbrio de forças consagradas pela Guerra Fria, desencadeou um movimento oposto ao 

de 1930, ou seja, o retorno à defesa dos mercados desregulados e dos Estados Mínimos” 

(FIORI, 1999: 70).  

Com o desenrolar da crise, “a partir de 1977, ela possibilitou a formulação da hipó-

tese do caráter estrutural das rupturas surgidas por ocasião do primeiro choque do petróleo 

(...) num momento em que as atenções estavam polarizadas nos simples desequilíbrios e-

nergéticos e financeiros ligados à OPEP.” (BOYER, 1990:121) Naquela época, já se pro-

nunciava a corrente regulacionista afirmando que os limites das condições sociais, técnicas 

e econômicas da organização da produção nos padrões fordistas haviam sido atingidos (I-

dem). 

Algumas medidas de sentido liberal foram sendo aplicadas, então, nos países cen-

trais. Mais especificamente nos EUA, o início da desregulamentação se deu com o presi-

dente Ronald Reagan e com Paul Volcker, presidente do FED à época. Tais medidas não 

chegaram ao ponto de solucionar os problemas produtivos norte-americanos. Enquanto o 

país buscava uma solução financeira e monetária, foi aos poucos “invadido” por produtos 

de alta qualidade e baixo custo vindos, principalmente, do Japão e da Alemanha
31

. Além 

dos eletrônicos e dos automóveis japoneses, os carros produzidos por empresas alemãs ti-

nham um potencial competitivo muito grande. Eram mais econômicos no consumo de 

combustível (em alta no período) e mais modernos em termos de tecnologia. Além disso, a 

produtividade nas fábricas estrangeiras era maior do que a observada nas plantas america-

nas. O mesmo fenômeno ocorreu com produtos importados do México (produzidos em fili-

ais das montadoras norte-americanas, as maquilas, em grande parte) e, posteriormente, da 

China.  

Enquanto o aumento da competição japonesa e alemã se dava em termos de diferen-

ças de produtividade e organização desses países, os EUA foram bombardeados por fenô-

menos decorrentes das estratégias de seus próprios empresários. De modo a frear os aumen-

tos salariais, os empresários exportaram postos de trabalho para países onde a mão de obra 

era muito mais barata, ou importaram trabalhadores cujos salários eram mais baixos, de 

                                                           
31

 Os modelos produtivos adotados nesses países serão vistos mais adiante. 
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modo a forçar os trabalhadores americanos a aceitarem acordos coletivos menos vantajosos 

e enfraquecerem seus sindicatos
32

. Nessa intrincada teia de ações e contra-ações empresari-

ais, o mercado consumidor norte-americano se enfraqueceu, o que obrigou as corporações a 

buscarem novos mercados no exterior.  

Uma das heranças da crise de 1929 e das estratégias desenvolvimentistas do pós-

Guerra era um certo grau de protecionismo nas áreas consideradas estratégicas para seu 

próprio desenvolvimento, movimento comum às crises internacionais. Para que os grupos 

empresariais americanos entrassem em mercados estrangeiros, seria necessário, portanto, 

romper essas barreiras. Esse rompimento se deu através de uma ofensiva em diversas fren-

tes, e muito auxiliado pelas forças da ideologia e das instituições de regulação internacio-

nais. Isso é importante de se notar, uma vez que, apesar das experiências autoritárias do 

Chile e da Argentina, a agenda neoliberal chegou ao poder por vias eleitorais, em países 

como Estados Unidos e na Grã-Bretanha. 

Segundo Harvey (2008), o avanço ideológico tinha o papel de convencer as popula-

ções dos benefícios de uma agenda voltada para a livre iniciativa, com redução de benefí-

cios sociais públicos. Seria necessário incutir na população de trabalhadores a aceitação de 

uma agenda que, segundo ele, serviria para retomada de poder de classe de alguns setores 

que se viam alijados dos centros de decisão em função da forte participação dos trabalhado-

res. Esse desafio de persuasão se tornaria mais difícil, principalmente, depois do avanço do 

desemprego na Grã-Bretanha decorrente do fracasso do programa de reformas de Margare-

th Thatcher. O convencimento pode ser dado por algumas razões. Em destaque, analisamos 

as razões ideológica, coercitiva e impositiva, não necessariamente excludentes ou concor-

rentes.  

Mais especificamente, no campo ideológico, 

 

Os canais por meio dos quais se fez isso foram diversificados. Fortes in-

fluências ideológicas circularam nas corporações, nos meios de comuni-

cação e nas numerosas instituições que constituem a sociedade civil – u-

                                                           
32

 Em Mobility of capital and labour, Saskia Sassen mostra o papel que a dinâmica populacional cumpriu na 

decadência econômica de regiões industriais tradicionais dos EUA, como Detroit, e na ascensão de regiões de 

serviços, como em algumas partes da Califórnia. A mão de obra que imigrava para regiões ascendentes era 

fortemente vinda da Ásia (SASSEN, 1988). O fenômeno repete, em escala internacional, a teoria de Gunnar 

Myrdal, sobre os efeitos propulsores e a atração de mão de obra nas regiões  em desenvolvimento (MYRDAL, 

1960).  
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niversidades, escolas, Igrejas e associações profissionais. A ‘longa mar-

cha’ das ideias neoliberais nessas instituições, que Hayek concebera já em 

1947, a organização dos bancos de ideias (apoiados e financiados por cor-

porações), a cooptação de certos setores dos meios de comunicação e a 

conversão de muitos intelectuais a maneiras neoliberais de pensar – tudo 

isso criou um clima de opinião favorável ao neoliberalismo como o garan-

te exclusivo da liberdade. Esses movimentos mais tarde se consolidaram 

com o domínio dos partidos políticos e, em última análise, o poder do Es-

tado. (HARVEY, 2008: 50)
33

 

 

 Um fenômeno que se observou nesse momento foi o retorno aos países periféricos 

de cérebros formados em grandes centros de estudos onde o neoliberalismo se colocava 

como a ponta de lança do pensamento econômico, como ocorreu no México (idem)
34

.  

Fatores mais diretamente ligados à produção fabril já apresentavam suas contradi-

ções ao modelo fordista. Mais diretamente, questões ligadas ao trabalho, como excessiva 

repetição, absenteísmo, queda de qualidade dos produtos, por vezes incompatíveis com os 

modos de produção nacionais quando da expansão internacional da produção fordista, ex-

pansão da produção e estandardização que esbarraram na obsolescência dos produtos e na 

questão da renovação e da diferenciação dos mesmos (BOYER, 1994) fizeram coro às ofer-

tas de liberdades individuais e de flexibilização que o novo regime de acumulação propu-

nha.  

Esses elementos relacionados com a produção deram insumos para que o modelo 

ascendente lutasse na superestrutura através de um movimento de incorporação e recicla-

gem das críticas, como demonstram Luc Boltanski e Ève Chiapello. Os autores explicam 

como as insatisfações dos trabalhadores ante o fordismo transformaram-se quase que numa 

agenda positiva do neoliberalismo e dos modelos flexíveis de organização produtiva. Em O 

novo espírito do capitalismo (2009), os Boltanski e Chiapello retomam um esforço para 

compreender como um sistema inerentemente tenso, como o capitalista, mantinha sua vita-

lidade. O momento de transição do compromisso fordista para o modelo flexível, ou a as-

                                                           
33

 Na América Latina, esse fenômeno amplo de convencimento pôde ser sentido através de documentos do 

Council of America, que defendiam o realismo político nas relações com o subcontinente latinoamericano 

através da criação de grupos de trabalho mistos empresa-governos, sem confrontos, além de procurarem enfa-

tizar o papel relevante da economia de mercado, de modo a evitar novas “Cubas”. (DREIFUSS, 1987)  
34

 Embora o autor cite mais fortemente o exemplo do México, sabemos pelo acompanhamento da história 

recente, que países como Brasil, Chile e Argentina também repatriaram cérebros afeitos às teorias neoliberais 

do século XX. 



71 
 

sunção do Estado neoliberal, juntamente com as transformações tecnológicas que veremos 

adiante, conforma o cenário de que tratam os autores. A partir de um extenso corpo teórico 

acerca do tema do gerenciamento, eles apresentam as configurações desejadas para o novo 

espírito do capitalismo, principalmente a partir de contrapontos com o corpo teórico anteri-

or (relativo ao modo de regulação fordista). São centrais nos argumentos dos autores os 

eventos ocorridos a partir de maio de 1968, quando diversas contestações ao modo de regu-

lação fordista foram vocalizadas, principalmente por elementos da esquerda francesa. A 

partir de questionamentos humanistas, reclamantes de uma nova realidade menos homoge-

neizante, um corpo teórico se erigiu, não necessariamente respondendo às críticas dos tra-

balhadores, mas incorporando algumas delas para serem aplicadas no campo produtivo por 

gestores, “líderes” de projetos, coordenadores, etc. A nomenclatura do novo espírito tam-

bém tomou conta da literatura sobre gestão empresarial dos anos 1990, sendo difundida por 

inúmeros canais. Com isso, termos que servem ao discurso e, mais amplamente à justifica-

ção, tornaram-se palatáveis aos ouvidos de muitos (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009).  

Os autores compreendem que o capitalismo mantém uma relação de compreensão e 

incorporação da crítica a ele dirigida. A crítica parece ter, para os autores, papel análogo à 

inovação na teoria de Schumpeter. A incorporação da crítica é sinal de adaptação e vitali-

dade, por isso, adotam o adjetivo “darwinismo”. Atestam, pois, que a crítica possui, basi-

camente, três funções ante seu objeto: o primeiro é o de desacreditar o espírito anterior; o 

segundo é de construir um discurso de legitimação do “novo” espírito, apelando para o bem 

comum; o terceiro é o de transformar as formas de lucro anteriores em ilegítimas e legiti-

mar uma nova. Com isso, a crítica passa a ter um papel fundante do novo espírito, mas 

também passa a elemento destruidor da organização anterior. Ela acaba por associar o mo-

delo de acumulação a um período datado, conseguindo, assim, transmitir a idéia de uma 

desatualização, com consequente descompasso com o que poderíamos chamar, nos termos 

marxistas, de fatores de produção. A crítica funciona na superestrutura, mas dialoga com a 

infraestrutura de forma direta, minando a justificativa a partir do uso das questões materiais 

(BOLTANSKI & CIAPELLO, 2009). Parece ficar mais claro que a crítica também cumpre 

um papel análogo ao modelo de regulação para os regulacionistas, no sentido de fazer ruir o 

modelo anterior e tentar impor-se como um consenso.  



72 
 

O tema da “gestão empresarial” exerceu grande influência sobre os antigos gerentes 

e executivos da estrutura fordista. As modificações corporativas tiveram impacto direto nas 

exigências feitas ao trabalhador para ascender profissionalmente, ou mesmo para garantir 

seu emprego. A crítica, explicada acima, teve papel fundamental para expor os anseios de 

mudança dos operários médios das indústrias europeias, mas forneceu material para a con-

solidação da justificação que viria depois. O discurso crítico foi consolidado num sentido 

assertivo dos benefícios da modificação do espírito do trabalhador. Com isso, o “novo” 

espírito demonstrou um movimento no sentido de se antecipar às críticas que poderiam 

receber os capitalistas, valendo-se da justificativa de terem incorporado na produção e no 

cotidiano, as críticas anteriores. Essas são duas capacidades da crítica: incorporação e aper-

feiçoamento. 

Robert Castel, em As metamorfoses da questão salarial – uma crônica do salário 

(1995), chama atenção para o sucesso do discurso do fim do salário como meta e da carrei-

ra como aporte final de um trabalhador. Ante as crises do capitalismo dos anos 1990 e da 

situação de forte desemprego, mesmo nos países centrais, podemos chamar essa situação de 

um paradoxo de difícil solução, uma vez que, para os “supranumerários”, o “paraíso” volta 

a ser a situação de assalariado regulamentado, um avanço em direção ao passado, evidenci-

ado pelo desemprego, ou pior, pela incapacidade completa de reinserção ao mercado de 

trabalho (CASTEL, 1995). Como afirma o autor, 

 

As novas formas ‘particulares’ de emprego se parecem mais com antigas 

formas de contratação, quando o status do trabalhador se diluía diante das 

pressões do trabalho. A flexibilidade é uma maneira de nomear essa ne-

cessidade do ajustamento do trabalhador moderno à sua tarefa. (CASTEL, 

1995: 517) 

 

No entanto, a conquista da superestrutura ideológica não seria suficiente para a 

transposição da regulação fordista para a (des)regulação do modelo flexível. Embora algu-

mas economias do então terceiro mundo, por mais desenvolvidas que fossem, não houves-

sem alcançado o estado de bem-estar social pleno, em muitos países europeus, o sistema já 

vigia há algumas décadas, e foi sendo desmontado aos poucos.  

Nos países do terceiro mundo, as crises dos anos 1970 resultaram em desarranjos 

monetários e fiscais, gerando pouco crescimento econômico e alta da inflação. A hiperin-
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flação funcionou para alguns países da América Latina como a ameaça do comunismo fun-

cionara para alguns países asiáticos e europeus. Como demonstra Perry Anderson (1995), a 

estabilidade monetária era um dogma de Estado:  

 

A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 

Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção 

dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa ‘natural’ de desempre-

go, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar 

os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis para incen-

tivar os agentes econômicos. Em outras palavras, isso significava redu-

ções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas. 

(ANDERSON, 1995: 11) 

 

As crises monetárias foram muito recorrentes nos países latino-americanos. O fim 

da paridade ouro-dólar, a crise fiscal norte-americana e os eventos ocorridos em função das 

altas do petróleo fizeram com que os Estados Unidos da América elevassem suas taxas de 

juros, multiplicando as crises das dívidas externas daqueles países. Houve também uma 

atmosfera coercitiva para adoção de medidas liberais ao redor do mundo. Tiveram, para 

tanto, papel fundamental os órgãos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial, com grande participação dos EUA. Em troca de socorro financeiro para 

recuperação de suas economias, era imposto aos socorridos um pacote de reformas visando 

a abertura dos mercados e a desregulamentação dos fluxos financeiros. Com isso, os capita-

listas passaram a alterar suas formas de acúmulo de poupança, inserindo-se mais fortemente 

nos mercados de capitais.  

As medidas advindas do FMI e do Banco Mundial previam flexibilização das leis 

trabalhistas, abertura de mercados e controle estrito da inflação, mesmo que em detrimento 

de gastos sociais. O resultado, como nos países centrais, foi um aumento do desemprego e a 

precarização dos serviços de assistência social.  

Todas essas alternativas favoreceram uns poucos, que dispunham de capital próprio 

para incorporação de negócios ou para investimentos nos mercados de capitais. “Durante os 

anos [19]80 aconteceu uma verdadeira explosão dos mercados de câmbio internacionais, 

cujas transações, puramente monetárias, acabaram por diminuir o comércio mundial de 

mercadorias reais.” (ANDERSON, 1995: 16) Como efeito, “‘a restauração liberal’, [foi] 

pelo menos, co-responsável por um novo ‘surto’ (mais violento e veloz do que o que ocor-
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reu na segunda metade do século XIX) de concentração e centralização da riqueza nas mãos 

de um número reduzidíssimo de capitais privados” (FIORI, 1999: 26). Em alguns casos, as 

reformas neoliberais foram impostas à força. Esse modelo foi observado mais fortemente 

em países que passaram por conflitos armados, como o caso do Iraque. 

Os resultados dessa questão de ordem macroeconômica foram os mais diversos, 

embora quase sempre enfraquecendo os trabalhadores e as populações mais pobres e geran-

do grande concentração de renda nas mãos daqueles que detinham condições de investir em 

mercados financeiros. No entanto, ao contrário do que dizem alguns teóricos, não é consen-

so que a força (ou o papel) do Estado tenha diminuído. Para David Harvey, a opção do Es-

tado de abrir mão de determinadas funções não significou seu enfraquecimento, uma vez 

que teria agido no sentido de realocar setores capitalistas em áreas nas quais tinha presença, 

mas não mais interesse. Com isso, repartiu as responsabilidades, completando a estratégia 

de ascensão de uma classe capitalista financeira (HARVEY, 2008). A presença do Estado 

passou, então, a ser requisitada para suprir os efeitos sociais colaterais decorridos das re-

formas em sentido liberal. Novamente em Perry Anderson (2005)  

 

(...) o peso do Estado de bem-estar não diminuiu muito, apesar de todas as 

medidas tomadas para conter os gastos sociais. (...) Duas razões básicas 

explicam esse paradoxo: o aumento dos gastos sociais com o desemprego, 

que custaram bilhões ao Estado, e o aumento demográfico dos aposenta-

dos na população, que levou o Estado a gastar outros bilhões em pensões. 

(ANDERSON, 2005: 16)  

 

Jayme Osorio, em El Estado en el centro de la globalización (2004), também de-

fende a tese de que, mesmo com todas as transformações do capitalismo mundial no sentido 

da financeirização e da desregulação, o papel de um Estado atuante ainda se mantém. No 

fundo, sua teoria, assentada em conceitos da ciência política, como os de “classes dominan-

tes” e “classes reinantes”, é de que as classes dominantes forçaram as reformas do Estado, 

de modo a manter seus ganhos. Para isso, ocuparam os setores que para elas eram chaves, 

tentando generalizar sua agenda para todas as classes. O ponto primordial foi o econômico, 

embora os controles social e policial do Estado também tenham sido de vital importância. 

Como diz Osorio, “(..) só o Estado tem a capacidade de apresentar interesses sociais restri-

tos como interesses sociais de uma comunidade, como projeto de todos” (OSORIO, 2004: 
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169). E completa: “a centralidade do Estado foi um elemento fundamental, tanto para forta-

lecer econômica como politicamente os setores que o hegemonizam” (Idem, ibidem: 169).  

A questão social pode ser dita como um dos resultados do enfraquecimento progres-

sivo do trabalho organizado. Além dos casos em que esse enfraquecimento foi buscado pelo 

Estado (e.g. EUA e Grã-Bretanha), a formação de um exército de reserva de mão de obra 

diminuiu a força dos sindicatos (HARVEY, 2008). Para Boltanski e Chiapello, os eventos 

macroeconômicos e superestruturais concorreram para esse cenário: 

 

[o] enfraquecimento da crítica, simultâneo à forte reestruturação do capi-

talismo, cujas conseqüências sociais, porém, não podiam passar desperce-

bidas; novo entusiasmo pela empresa privada, orquestrado pelos governos 

socialistas, durante os anos 80 e o esmorecimento depressivo dos anos 90; 

dificuldades encontradas hoje pelos esforços de reconstruir a crítica sobre 

novas bases e seu poder mobilizador por ora bastante fraco, embora não 

faltem motivos de indignação; transformação profunda do discurso em-

presarial das justificativas da evolução do capitalismo desde meados dos 

anos 70; emergência de novas representações da sociedade, de modos iné-

ditos de pôr pessoas e coisas à prova e, assim, de novas maneiras de ter 

sucesso ou fracassar. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009: 34) 

 

As transformações produtivas foram contemporâneas ao fenômeno que se denomi-

nou “globalização” ou “mundialização”. Adotando uma tese crítica em relação ao fenôme-

no, estão aqueles que entendem que o que se convencionou chamar de globalização, um 

conceito que abarca diversos processos, foi, na verdade, mais um dos movimentos de ex-

pansão do capitalismo, apropriando-se de suas inovações tecnológicas em diversas matri-

zes, conforme atesta David Harvey em mais de uma obra (HARVEY, 2005; HARVEY, 

1992; etc.). A necessidade de expansão é algo inerente ao capitalismo, e surtos expansionis-

tas já haviam ocorrido em diversos momentos. A exaustão de recursos naturais impulsiona 

Estados e corporações a avançar sobre terrenos mais férteis a seus negócios e interesses 

(HARVEY, 2005; OSORIO, 2004; ARRIGHI, 1997, dentre outros), além das buscas por 

mão de obra mais barata, por novos mercados consumidores e por matérias primas.  

Além disso, o momento para a globalização como a entendemos (de fins do século 

XX) uniu uma série de processos históricos, tanto no campo econômico, quanto no campo 

tecnológico e, naturalmente, no campo político-social. Foram inúmeras “revoluções”, como 

as dos transportes, das comunicações, da robótica, que reorganizaram os processos de pro-
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dução, cada vez mais rápidos, mais limpos, mais interligados e com menor necessidade de 

trabalhadores. 

Em esforço de compreensão sobre esse período de rápidas mudanças, Arrighi busca 

identificar as verdadeiras novidades no processo de reformas do Estado no sentido da tenta-

tiva de construção de um consenso neoliberal. Segundo o autor, em La globalización, la 

soberanía estatal y la interminable acumulación del capital (1997), muitos dos processos 

que se afirmou serem frutos da globalização eram características inerentes ao capitalismo 

que se estavam intensificando. Segundo ele, as ditas revoluções da tecnologia, do transporte 

e da comunicação eram desenvolvimentos de tecnologias já existentes, mesmo que apenas 

rusticamente. Arrighi afirma que globalização não passaria de um rótulo que se encontrou a 

fim de conduzir um melhor ajuste financeiro, tema sobre o qual o autor também escreve em 

O longo século XX. Para ele, financeirização, aumento de competição interestatal por mobi-

lidade de capital, rápidas mudanças tecnológicas e organizacionais, crises estatais e a insta-

bilidade das condições econômicas com que operam os Estados nacionais, são aspectos dos 

“ciclos sistêmicos de acumulação”
35

. Em O longo século XX, Giovanni Arrighi defende a 

tese de que há ciclos de hegemonia no capitalismo, que podem durar décadas, ou mesmo 

séculos. (ARRIGHI, 1999) No entanto, os grandes ciclos terminam em crises de superacu-

mulação, seguidas de períodos de maior competição, expansão financeira e rupturas de es-

truturas orgânicas nas quais o modelo vigente de expansão do comércio e da produção se 

baseara. Para Arrighi, a atenção nos momentos de transformação do sistema capitalista de-

ve estar voltada para a condição em que a potência hegemônica se situa diante das mudan-

ças. Os Estados Unidos, por exemplo, por mais que possam deixar de ser potência hegemô-

nica, conseguiram impor uma hegemonia cultural muito forte, componente que contribuiu 

na aceitação mais fácil do discurso neoliberal, como concorda David Harvey (2008). Os 

momentos de crise seriam também aqueles em que as potências colheriam os frutos do pe-

ríodo em que estiveram na condição de potência hegemônica. Ao conduzir o processo capi-

talista, as potências também têm condição de transformá-lo, moldando-o para obtenção de 

condições que lhes sejam mais amigáveis, mesmo em períodos críticos.  

                                                           
35

 Para Arrighi, ciclos sistêmicos são etapas na formação e expansão gradual do sistema mundial capitalista 

até suas dimensões globais atuais (ARRIGHI, 1997: 9). 
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Nas conclusões do seu artigo de 1997, Giovanni Arrighi afirma que, a cada expan-

são financeira, houve também uma crise dos Estados, como se os processos fossem, no lon-

go prazo, incompatíveis e resultassem na necessidade de repensar o papel mesmo do Estado 

ante a regulação econômica. Uma grande contribuição de Arrighi nesse artigo é reforçar sua 

visão, que dialoga bem com as correntes teóricas que utilizamos ao longo deste trabalho, de 

que o centro hegemônico é aquele que possui força suficiente para construir as instituições 

que dão continuidade e que assentam o caminho para a manutenção dessa hegemonia
36

 

(ARRIGHI, 1997). Cabe aos outros países definirem a melhor forma de inserção no ma-

cromodelo proposto a eles. Alguns conseguem jogar o jogo em condições mais favoráveis, 

enquanto outros não têm força política ou econômica para tanto. 

A teoria dos grandes ciclos sistêmicos de Arrighi apresenta caminhos importantes 

para entendermos o fortalecimento e o declínio dos países hegemônicos e como esses influ-

enciaram os outros componentes e integrantes do sistema. Ao cabo dos anos 1980, por e-

xemplo, ficamos diante de uma complexa situação de aparente retorno da mono-

hegemonia, com a queda da União Soviética e com a atuação em bloco dos países europeus 

como uma das poucas tentativas de competir com os Estados Unidos. O processo de rees-

truturação corporativa ocorrido naquele país, com diversas das características que já foram 

aqui apontadas, fez com que ele se tornasse um centro financeiro de grande monta.  

Apesar de uma produção física extremamente forte, ela foi, durante muitas décadas, 

vítima dos processos de internacionalização e transnacionalização. Um fenômeno um tanto 

distinto do observado na América Latina (pouco industrializada se comparados seus países 

à superpotência norte-americana), onde houve um misto de desindustrialização em alguns 

países, com introdução de novos métodos produtivos modernos, mas pouco demandantes 

de mão-de-obra, em outros, durante as duas últimas décadas do século XX.  

Além disso, as crises do capitalismo mundial pulularam ao longo dos anos 1980 e 

1990, produzindo, como efeito, uma maior concentração de renda entre os países centrais (e 

também dentro deles), o que clarificou o novo regime de acumulação que foi aos poucos se 

formando, no qual diversas regiões do mundo foram recusadas em papeis relevantes. Res-

gatando o que foi dito por Giovanni Arrighi, os processos de crise produzem um rearranjo 

no conserto entre os países, cujos resultados tendem a alterar as posições relativas entre eles 

                                                           
36

 O exemplo que ele dá é o de Bretton Woods durante a hegemonia norte-americana. 
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(ARRIGHI, 1999). O modelo que, aos poucos, tornou-se dominante no último quartel do 

século XX acelerou os processos de desigualdade entre as nações e acentuou a concentra-

ção do poder e da riqueza em uns poucos países. Seu foco recaiu sobre o mundo do trabalho 

e os mercados financeiros, a partir da desregulamentação dos mercados, baseando-se numa 

política de fortalecimento do dólar como moeda mundial
37

, propiciando a retomada do con-

trole financeiro internacional pelos EUA, levando os destinos do mundo a uma dependência 

(mesmo que temporária) da potência hegemônica (TAVARES, 1998). 

É certo que o posicionamento dos países não é definido por nenhum ente externo ao 

processo, mas decorre do processo de inserção dos mesmos no sistema mundial, como for-

mula a teoria da regulação. Embora haja uma grande discussão sobre as formas e as condi-

ções dessa inserção, ela é muito direcionada pelo modo de regulação definido internamente 

e por como esse arranjo afeta o funcionamento das instituições. Dessa forma, a postura dos 

países diante das crises também pode ser compreendida como um descompasso institucio-

nal com os fenômenos contemporâneos. Ou seja, a economia acaba ganhando uma feição 

política, na qual o papel do Estado é importante de ser compreendido. Resgatando a análise 

feita aqui, é necessário entender como os regimes de acumulação interagem com os modos 

de regulação entre e dentro dos países incluídos no sistema produtivo mundial. Dessa for-

ma, a análise sobre as transformações dos modelos produtivos adotados no âmbito corpora-

tivo será exposta abaixo.  

 

  

                                                           
37

 Sobre a “diplomacia do dólar forte”, TAVARES (1998) acrescenta ainda que “do ponto de vista do ‘Siste-

ma Monetário Internacional’, porém, o dólar só foi aceito como moeda de reservas – apesar de sua nítida 

tendência à ‘desvalorização’ na década de 60 – porque ocorreu a filiação dos bancos americanos, e os bancos 

centrais europeus foram obrigados a absorver o excesso de liquidez proveniente do déficit de balanço de pa-

gamentos americano, sob pena de pararem suas políticas monetárias.” (TAVARES, 1998: 31) 
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1.6. Modelos produtivos pós-Ford 

 

As respostas à crise dos anos 1970 apareceram, em relação aos pontos tratados no 

presente texto (organização do trabalho e produção e regime de acumulação capitalista), na 

forma de uma revisita ao modelo liberal (ANDERSON, 2000) e na alteração dos modelos 

produtivos (BOYER & FREYSSENET, 2003; MARX, 1997; CORIAT, 1992, dentre ou-

tros). Ante o posicionamento exposto acima, alguns fatos são relevantes e deságuam nas 

transformações produtivas propriamente ditas. São os elementos que serão tratados nesta 

subseção.   

  Com o mundo econômico em franca abertura e desregulamentação e as inúmeras 

transformações advindas do processo de globalização acelerada, a adoção de medidas de 

superação do compromisso fordista caminharam também no sentido da reconfiguração pro-

dutiva nos países avançados. Não há consenso sobre um modelo único de produção reestru-

turada. Ao mesmo tempo conviveram modelos de produção industrial distintas, que foram 

além da organização fordista propriamente dita. Neste tópico, alguns modelos que se mos-

traram alternativos aos modelos fabris que tiveram origem nos Estados Unidos serão apre-

sentados. Muito identificados com as montadoras e as conjunturas em que surgiram, atingi-

ram seu ápice e, eventualmente declinaram. O que, em linhas gerais, será analisado aqui é a 

forma e, em certa medida, a conjuntura, em que se implantaram tais modelos. Muitos foram 

os intercâmbios e as transformações, adaptações e alterações dos referidos modelos nos 

diversos países e indústrias onde foram adotados. Esse tópico agrega às transformações 

econômicas e políticas sua interação produtiva, ou seja, parte da organização do trabalho 

que funcionou durante os anos finais do compromisso fordista e o novo regime de acumu-

lação de fins de século.   

 Robert Boyer e Michel Freyssenet, em Los modelos productivos (2003) traçam o 

esforço de destacar os pontos mais relevantes das características das formas de produção de 

alguns modelos que estiveram em voga ao longo do século XX, suas vantagens, seus mo-

mentos de ápice (e, por vezes, quase hegemonia), e sua ruína ou reformulação para mante-

rem-se em momentos críticos. Dessa forma, ainda dentro do compromisso fordista, os auto-

res chamaram a atenção para a força inovadora que tiveram o sloanismo e as estratégias de 

volume e de diversidade e, em paralelo, mas principalmente nos momentos críticos do for-
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dismo, o modelo adotado pela Volvo, em Kalmar, na Suécia, o toyotismo e o hondismo, no 

Japão. Uma grande contribuição no trabalho dos autores é desfazer algumas confusões con-

ceituais que reificam um modelo produtivo idealizado, como ocorreu tanto com o fordismo-

taylorista, quanto com o toyotismo, genericamente alcunhado de modelo japonês. Tentam, 

com isso, mostrar como o modelo conhecido como taylorista teve duração curta e transitó-

ria, sendo substituído com sucesso pelo sloanismo, mais adequado aos momentos de grande 

crescimento econômico e de bem-estar dos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. 

Além disso, caracterizam pontos diferenciais dos modelos vindos do Japão, como o hon-

dismo e o toyotismo, erroneamente, segundo eles, rotulados uniformemente como lean 

production, sem que tenha havido uma reflexão sobre elementos diferenciais importantes. 

Completam ainda sua análise realçando que não houve rupturas bruscas e substituição au-

tomática de modelos. Ao contrário, eles conviveram por algumas décadas, tendo obtido 

maiores ou menores êxitos dependendo da conjuntura nacional onde foram implantados, do 

alcance de novos e diversos mercados e da capacidade adaptativa das montadoras que lo-

graram aplicá-los (BOYER & FREYSSENET, 2003).  

Desta forma, de maneira a apresentar os modelos produtivos que vigeram ao longo 

do século XX, principalmente no que tange às suas inovações e de que forma os países pe-

riféricos ou semi-periféricos entram nesse jogo, ponto que nos interessa mais particular-

mente, serão apresentadas as caracterizações feitas por Boyer e Freyssenet, com adendos 

importantes de outros estudiosos do tema. Com isso, tendo-se por base a breve contextuali-

zação feita acima, concatenamos os elementos conceituais-chave das inovações fabris, con-

cluindo as seções dedicadas ao ambiente internacional com o qual o Brasil interagiu nas 

últimas décadas.   

O fordismo, conforme aplicado nas fábricas da Ford e em algumas plantas mundo 

afora, foi caracterizado acima, inclusive com suas limitações mais claras. Importantes ino-

vações foram feitas, no sentido de melhor adaptar o modelo aos novos contextos, princi-

palmente, o do pós-guerra. A forma de organização ocidental que seguiu os preceitos de 

fabricação de massa, com as adaptações à crescente estratificação do mercado consumidor 

foi o sloanismo. Importante ressaltar novamente que, neste ponto, tratamos de uma organi-

zação fabril que sustentou o compromisso fordista durante o seu período áureo, entre 1945 

e o final dos anos 1960. A ruptura do compromisso fordista deu espaço a algumas formas 
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alternativas de produção, dentre elas a toyotista, mas a origem dessas outras formas organi-

zacionais ocorreu ainda durante o compromisso (BOYER & FREYSSENET, 2003).  

Com o compromisso anterior desfeito em função dos momentos críticos da década 

de setenta e com a interrupção da expansão do pós-Segunda Guerra Mundial, a relação do 

círculo virtuoso do fordismo foi interrompida. Volta-se, então, a atenção para alguns mode-

los produtivos que serão brevemente observados aqui. Do Japão, um modelo baseado em 

constante contenção de gastos seria a base para as evoluções e reestruturações observadas 

nas décadas finais do século XX e vigeu por pouco tempo, em paralelo, também na França, 

através da Peugeot. A base da estratégia de redução permanente de custos se dava sobre a 

eliminação de desperdícios, a baixa de custos de transporte, manutenção de estoques, redu-

zindo custos com fornecedores, etc.  

 

En efecto, la progresión regular de la demanda está sometida a compro-

misos sociales frágiles, siempre puede darse el fracaso del lanzamiento de 

un producto, un conflicto social no puede excluirse, puede surgir un cam-

bio en la política gubernamental, los tipos de cambio pueden fluctuar 

fuertemente, etcétera (BOYER & FREYSSENET, 2003: 104). 

 

Ou seja, havia uma base permanente de incerteza, o que dificultava a antecipação de inver-

sões. Essas deveriam sempre ser feitas a partir de análises cuidadosas das demandas, a fim 

de se evitar desperdícios e perdas de capital financeiro. Buscava-se, portanto, eficácia co-

mercial, sempre levando em análise a concorrência.  

 O sucesso de um modelo cuidadoso como o que se viu a partir do toyotismo se deu 

em meio a mercados retraídos e a períodos de inovação, em que se consegue concorrer com 

força a partir de preços baixos. Além dos preços, a conquista e a fidelidade de mercados 

resultam da redução absoluta de defeitos e dos curtos prazos de entregas. Por isso, segundo 

Boyer e Freyssenet (2003), é a demanda que condiciona a forma de produção deste modelo. 

As preocupações, portanto, com redução de custos e de desperdícios cabe a todas as etapas 

da produção e todas as equipes nelas envolvidas. Esse compromisso fazia parte de um a-

cordo entre empresa e trabalhadores, através dos sindicatos, de maneira que a primeira ga-

rantia os empregos, enquanto os segundos envolviam-se na redução de custos e no esforço 

por maior qualidade do trabalho executado. 
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 Em termos de produção, a Toyota buscou produzir carros de qualidade, com os ele-

mentos necessários, mas pequenos diferenciais em relação à concorrência, mesmo sem 

nunca arriscar-se na busca por demandas difusas (pequenos nichos de mercado, ou grupos 

onde não houvesse caracterização clara, por exemplo), ou em mercados não estudados.  

O ohnismo, forma de organização denominada em função das ideias de Taichi Oh-

no, engenheiro da montadora japonesa, é o cerne do que ficou conhecido como toyotismo. 

Baseava-se em diversos pontos, muito apoiados na autonomização e, posteriormente, no 

desenvolvimento tecnológico com base na microeletrônica. Mecanismos de autonomização 

funcionavam, por exemplo, diretamente nas máquinas, interrompendo seu funcionamento 

tão logo algum defeito na linha de produção ou nelas mesmas fosse detectado. Isso permitia 

que um único funcionário ficasse responsável pela supervisão de várias máquinas ao mes-

mo tempo.  

A autonomização foi levada a cabo também nas equipes de produção, que tornaram-

se responsáveis pelo próprio controle de qualidade, bem como pela otimização de movi-

mentos e da produção. Dessa forma, a “autonomia” a funcionários e equipes era dada àque-

le(a)s que enxergavam formas de redução de perdas de tempo.  

De modo a aumentar a fluidez das passagens entre as estações, o método kanban foi 

pensado como forma de sinalização interna da fábrica, de maneira que não se perdesse 

tempo com comunicações interpessoais. Sinalizações sobre peças faltantes, novas deman-

das, alterações e avarias eram feitas de forma imediata ou antecipada, sem a necessidade de 

uma gerência centralizada, ou paralisação de toda a linha de produção.   

Os lotes de produtos eram pensados no modelo Just-in-time, só se produzindo, na 

hora, aquilo para o qual já existisse uma demanda precisa, respeitando prazos e normas de 

qualidade
38

. O absenteísmo por parte dos funcionários era combatido com permanente re-

configuração das linhas e alto nível de atenção exigido para produção. 

Em termos de remuneração e organização das carreiras dos trabalhadores, além dos 

salários fixos, mais baixos que os observados no ocidente à época, os operários eram per-

manentemente animados a reduzir custos e tempo de operação, sendo reavaliados mensal-

mente para conseguirem promoções ou bônus de desempenho de acordo com as metas da 

                                                           
38

 Segundo Benjamin Coriat, o sistema just-in-time permitia permanência de estoques por apenas três dias nas 

fábricas (CORIAT, 1992a). 
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direção da empresa. A interdependência da equipe fazia com que os chefes dos grupos ins-

tigassem e cobrassem, de forma atenta e permanente, de seus colegas, os cumprimentos das 

metas. As economias que garantiam preços baixos ultrapassavam os elementos acima, in-

cluindo ainda grande escala de subcontratados e número alto de horas extras cumpridas. 

Essas medidas tiveram como agentes fiduciários a direção da empresa e o sindicato repre-

sentante dos trabalhadores da Toyota. A situação de redução de custos era condizente com 

a conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial, de muitas restrições à autonomia econômica 

japonesa, com forte presença norte-americana, e reduzido acesso a matérias-primas.  

Quanto ao fornecimento de peças e equipamentos, a Toyota buscava manter-se leal 

às suas autopartistas, embora buscasse sempre a concorrência entre fornecedores, mantendo 

dois ou mais deles para cada peça necessária.  

Os limites para a manutenção de um modelo que exige do funcionário os resultados 

para a manutenção de seu emprego, com salários variáveis, dentre outras medidas, são de 

cunho social e político.  

 

Com efeito, o compromisso da empresa toyotista só perdura com duas 

condições: os assalariados seguem aceitando a redução dos tempos padrão 

e melhorando os resultados, enquanto realizam um trabalho parcelado 

muito vinculado a condicionantes de tempo e numerosas horas extras; os 

fornecedores e subcontratistas podem seguir baixando seus preços. (BO-

YER & FREYSSENET, 2003: 114, tradução livre) 

 

Esse modelo foi mais claramente posto à prova quando do ingresso da Toyota nos 

Estados Unidos (década de 1980), em que a montadora foi obrigada a discutir diversos as-

pectos de sua produção com o sindicato local (UAW). Apesar de discussões amistosas, fo-

ram necessárias algumas alterações nos padrões de produção dos japoneses. Criação de 

estoques intermediários e um padrão salarial diferente foram implantados. Mesmo com tais 

adaptações, os resultados nos EUA foram considerados satisfatórios.  

No entanto, ao final da década de 1980, as dificuldades vieram do Japão. A conjun-

tura de pleno emprego incorreu em forte redução na capacidade de recrutamento da empre-

sa. Além disso, os operários das montadoras e das autopartistas começaram a recusar-se a 

seguir operando de acordo com o regime de trabalho imposto. A grande rotação de novos 

operários, consequência da recusa dos anteriores, também contribuiu para um aumento nas 
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falhas da produção, o que gerou desperdício financeiro para a direção. Essas dificuldades 

forçaram grandes alterações nos sistemas produtivos internos, criando lógicas desenvolvi-

das pelas próprias equipes e rompendo o compromisso de governança empresarial anterior. 

Essas modificações basilares levam Boyer e Freyssenet a se perguntarem sobre a capacida-

de de a empresa manter a permanente redução de custos ante as alterações no mix produtivo 

e a diversificação mais estratificada dos consumidores nos períodos contemporâneos. 

Um modelo que concorria com o toyotismo no Japão era o hondismo, que despon-

tou com sucesso nos anos 1960. Dentro da estratégia de inovação e flexibilização, o modelo 

da montadora japonesa obteve êxito. Estratégias inovadoras, como afirmam os autores, po-

dem ser extremamente arriscadas, bastando para isso um erro de avaliação de demanda, ou 

de produção. Por outro lado, se bem planejadas e executadas, podem ser extremamente ren-

táveis, sendo sempre importante avaliar as consequências de novas empreitadas (BOYER & 

FREYSSENET, 2003).  

A conjuntura em que esta forma de produção se viu bem sucedida foi já um tanto 

distinta do início da Toyota. Era um período de mais rápida estratificação social, de criação 

de distinções simbólicas e formação de novas classes dirigentes. Esses elementos se combi-

naram em diversos países com especificidades relevantes. Diferenças com relação aos mer-

cados internos, por exemplo, chamam atenção. Nos tigres asiáticos, a estratégia era buscar 

mercados estrangeiros, forçando para baixo os preços dos produtos a partir de uma produti-

vidade alta e de baixo custo, facilitando as exportações. No Japão, a estratificação hierar-

quizada era ainda um fator limitador para identificação mais precisa de fatias de mercado e 

melhor adequação de produtos.  

As formas de trabalho flexíveis demandam uma mão de obra facilmente adaptável e 

rapidamente “reconversível” nos processos industriais dentro das montadoras. Essa confi-

guração complementa-se com uma política salarial competitiva e com linhas de produção 

extremamente automatizadas. Com isso, as instalações industriais  

 

(...) Devem poder alterar-se ao menor custo possível, ou ser suficiente-

mente flexíveis para aceitar produtos que, por definição, não foram pre-

vistos no momento de sua concepção. Os assalariados devem ser não só 

polivalentes, mas sobretudo, capazes de passar, em muito pouco tempo, 

de uma produção a outra totalmente diferente; são exigências que valem 

também para os fornecedores. Há ao menos duas soluções possíveis: ou o 
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fabricante convence seus fornecedores que adotem a mesma organização, 

garantindo a eles, em contrapartida um volume de pedidos, ou se abstém 

de qualquer compromisso com eles, obrigando-os a assumir a maioria dos 

custos de reconversão. (BOYER & FREYSSENET, 2003: 125) 

 

Esses detalhes são extremamente importantes para se compreender as formas como 

os processos de reestruturação produtiva se deram mundo afora, quando optaram por seguir 

o modelo de inovação flexível e por que, por exemplo, algumas montadoras que se instala-

ram fora de suas sedes, em países como o Brasil, não geram (ou geram muito pouca) inte-

gração produtiva com fornecedores locais.  

Ainda com relação à mão de obra a ser empregada em plantas que se organizam 

nesses moldes, tende-se a valorizar competências como imaginação, observação, iniciativa, 

perícia, e mobilidade. De forma a avaliar tais competências, propõe-se recompensas finan-

ceiras, promoções ou normas coletivas que reconheçam a necessidade de primazia das 

mesmas (Idem)
39

.  

O caso mais emblemático, como já dito, da montadora japonesa Honda, teve no 

contexto do Japão pós-Guerra um ponto importante. Assim como no caso da Toyota, o 

hondismo teve dificuldades de projetar-se de saída como um método inovador de produção 

de automóveis em função da economia fortemente regulada que vigia no país. Naquele con-

texto, a Honda iniciou suas atividades fabricando motocicletas, no que foi extremamente 

bem sucedida. Entre 1948 e 1960 passou a ser a maior produtora de veículos de duas rodas 

do mundo. Ao iniciar sua produção de carros, lançou modelos econômicos e de baixo con-

sumo de combustível. Ao ingressar no mercado norte-americano, a Honda já havia se adap-

tado anteriormente às legislações antipoluentes daquele país.  

Um momento de grande êxito foi quando do lançamento do Honda Civic nos Esta-

dos Unidos, em 1973. Além de criar uma série de versões alternativas em termos de carro-

ceria e opcionais, a montadora ainda foi indiretamente favorecida pelo primeiro choque do 

petróleo, o que dificultava os donos de carros de grande consumo de combustível, comuns 

nos EUA. Em seis anos, foram vendidos seis milhões de Civics pelo mundo.  

                                                           
39

 Embora todas essas configurações sejam identificadas com o signo do hondismo, houve outras montadoras 

que, em maior ou menor grau, buscaram implantar tais estratégias. Chrysler, Citroën, Mazda, Mitsubishi e 

Renault são, talvez, os maiores exemplos. No entanto, a Honda parece ter se destacado pela sua capacidade de 

implementação mais duradoura, sendo líder de mercado no sentido das inovações e antecipações de identifi-

cação de demandas. 
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Outra inovação importante implementada pela Honda, entre sucessos de venda e al-

guns fracassos de projeto, foi a separação da concepção e da produção, sendo partilhado 

esse último setor em filiais da montadora.  

 

Cada engenheiro pode submeter seus projetos a uma comissão de avalia-

ção, beneficiar-se de um orçamento e constituir sua própria equipe, se um 

deles fosse selecionado. O recrutamento não privilegiou a fama da univer-

sidade de origem, como na Toyota ou na Nissan, mas os resultados das 

entrevistas de contratação cuja finalidade consistia em detectar as pessoas 

mais imaginativas e empreendedoras. Se valorizavam também a inventi-

vidade e a perícia para todos os assalariados, sobretudo através de um iti-

nerário de promoção e uma tabela salarial denominados expert system, em 

paralelo à tabela clássica (Sakiya, 1990, apud BOYER & FREYSSENET, 

2003: 128). 

 

A rede de fornecedores da Honda era a mesma de Nissan e Toyota, sem qualquer 

contrapartida por parte da primeira. Ou seja, a montadora se aproveitava dos baixos custos 

de produção já implementados em função da demanda das concorrentes.  

Com relação às carreiras dos funcionários, elas estavam, a princípio, condicionadas 

ao compromisso com as normas da empresa, com a inovação e com a capacidade de res-

ponder às alterações nas demandas internas e de mercado. Isso significava exigir dos fun-

cionários um compromisso com as normas empresariais.  

Já a política de produção  

 

Consiste em lançar com periodicidade modelos que respondam às novas 

expectativas nos mercados em que essas aparecem. O produto forma um 

todo, coerente do ponto de vista técnico e de estilo. Tem, portanto, sua 

própria plataforma, à diferença dos carros sloanistas ou toyotistas. Os mo-

delos estudados e lançados depois são resultado de procedimentos que 

deixam ampla margem às propostas livres dos desenhistas, ao trabalho au-

tônomo das equipes constituídas em torno dos projetos apresentados que 

foram selecionados, fora de qualquer hierarquia. Explora-se sempre o es-

tudo de um problema de duas maneiras diferentes. (BOYER & FREYS-

SENET, 2003: 130) 

 

Privilegia-se, no modelo flexível de Honda, composições produtivas rapidamente 

reconfiguráveis, com participação de equipes de pessoas em auxílio mútuo.  
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Atualmente, o modelo de governança da Honda, baseado em não-associação com 

outras empresas e independência em relação a instituições financeiras, diferente do que 

caracterizava os keiretsu japoneses, parece manter-se vivo, apesar de alguns reveses que a 

montadora passou em função de produtos mal recebidos no mercado. Uma grande dificul-

dade foi a retração do mercado japonês nos anos 1990. O Japão era responsável por mais de 

um terço das vendas da montadora. Entretanto, ao final dos anos 1990 e início dos anos 

2000, a empresa parece ter reconsiderado algumas de suas decisões, ajustando suas estraté-

gias para melhor adequação demanda-produto.  

Um terceiro modelo que será exposto aqui é oriundo da Suécia, adotado pela Volvo. 

Foram duas grandes inovações produtivas da montadora, em duas plantas. Em Kalmar, em 

meados dos anos 1970, as instalações foram desenvolvidas não para a produção em grandes 

volumes, mas para uma linha de produção totalmente nova, no intuito de primar pela quali-

dade dos produtos. Em um contexto de escassez de mão de obra disponível naquele país, 

em função da situação de pleno emprego, o projeto buscava um equilíbrio entre manuten-

ção da qualidade, redução de custos e redução de ciclos, mas sem que essa combinação 

incorresse na saída e na insatisfação dos empregados. Para tanto, 

 

a fábrica foi organizada em oficinas, cada uma das quais correspondia a 

um subconjunto do veículo. Nas oficinas circulavam plataformas guiadas 

eletronicamente sobre as quais os trabalhadores montavam o subconjunto, 

tendo as peças necessárias em caixas instaladas em toda a plataforma. 

Aumentou-se o tempo do ciclo (até em quinze minutos, em alguns casos) 

e também se introduziu uma maior variedade nas operações que se deveria 

realizar. O tempo de ciclo corresponde ao tempo necessário para executar 

uma série de operações que cada operário deve realizar em um produto 

que se move a uma velocidade definida como uma linha de fabricação, an-

tes de repeti-las (Sandberg, 1995 apud BOYER & FREYSSENET, 2003: 

46). 

 

As inovações da planta de Kalmar não atingiram todos os objetivos esperados pela 

montadora. Apesar de um incremento nas vendas e nas exportações de produtos suecos, 

dentre eles os automóveis Volvo, os resultados em termos de redução de pedidos de demis-

sões não foram atingidos. Com isso, num pico produtivo da empresa, ela se viu sem os ope-

rários necessários para suprir as necessidades de sua produção. Como estratégia alternativa, 

os engenheiros apostaram em mais inovações, abrindo a planta de Uddevalla, em 1982. 
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Nessa fábrica, as esteiras produtivas posicionavam as peças de acordo com seu destino no 

automóvel. Esperava-se, dessa forma, que as operações ficassem mais facilmente inteligí-

veis e organizadas entre os pequenos grupos que passavam agora a fabricar um automóvel 

inteiro. Os tempos de produção foram reduzidos. Essa configuração foi chamada de “pro-

dução reflexiva” (BOYER & FREYSSENET, 2003).  

Os limites desse modelo permanecem, uma vez que ele incorre em um aparente cír-

culo vicioso não previsto. Em situação de pleno emprego, os operários que internalizam o 

conhecimento dos detalhes da produção, tornando-se extremamente qualificados, passam a 

ser imprescindíveis para a empresa, podendo negociar com maior poder de barganha sua 

permanência e sendo, consequentemente, muito mais sentida sua ausência. Podem também 

oferecer as habilidades adquiridas a outras empresas. Com isso, os processos extremamente 

automatizados da linha de produção passam a carecer de operários qualificados para sua 

operação.  

No entanto, foi a conjuntura nacional e internacional que parece ter intensificado os 

problemas da montadora. Diversos benefícios do estado de bem-estar social da Suécia fo-

ram cortados, em um contexto de redução do mercado consumidor de produtos de maior 

qualidade e mais caros. A montadora foi vendida para a norte-americana Ford e viu-se sem 

maiores condições para investir na permanência de operários e engenheiros para operarem 

suas sofisticadas linhas de produção (Idem). Com efeito, diversas montadoras que visam 

mercados de mais alta renda, que buscam, através de bens, marcar simbolicamente sua dife-

renciação social, passaram pelo mesmo processo: acabaram como braços de grandes mon-

tadoras generalistas. Essas são as montadoras que não visam manter a fórmula de nichos de 

mercado, transformando os processos produtivos implantados nas corporações adquiridas e 

reduzindo a qualidade de alguns produtos.  

A crise internacional de 2008/2009 foi a última grande reconfiguração dos mercados 

de automóveis, transformando mais uma vez a geografia das montadoras no mundo e ge-

rando um mercado quase oligopólico em termos de detenção de marcas e de fábricas. É um 

processo, ao mesmo tempo, como já pensara Furtado, em 1973, de acúmulo de liquidez, 

expansão de mercado e redução de concorrência. Algumas montadoras de carros de luxo se 

mantém, sendo apenas representantes de um pequeno nicho de mercado não garantidor dos 

grandes lucros das montadoras. Nos Estados Unidos, por exemplo, dezenas de montadoras 
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que chegaram a operar em concorrência por décadas, acabaram restritas e umas poucas e 

gigantes corporações, que também adquiriram fábricas e marcas internacionais. Algumas 

fusões foram observadas também, de modo que corporações voltadas para mercados especí-

ficos pudessem diversificar suas vendas e seus produtos. Em situação de pouca regulação 

estatal, como a que marcou a crise de 2008, os avanços para novos mercados, muitas vezes 

“salvando” empresas do completo fechamento foram bem recebidas por países periféricos. 

Em contrapartida, regiões tradicionais do setor, como o estado de Michigan, nos EUA, pa-

recem atualmente um museu a céu aberto do passado industrial. No final do ano de 2008, a 

gigante General Motors, detentora de uma séria de marcas de sucesso, pediu concordata e 

acabou sendo repartida entre outras corporações do ramo.  
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1.7. Re-espacialização industrial 
 

 As transformações econômicas e produtivas, em graus mais ou menos acelerados, 

alteraram também o mundo da fabricação de automóveis. A produção fabril de linhas de 

montagem rígidas foi gradualmente sendo substituída e aprimorada, levando aos modelos 

atualmente existentes, mais afins aos arranjos flexíveis. O movimento da internacionaliza-

ção da produção se aproveitou da redução das barreiras às importações e à circulação de 

capital. A partir da competição de centros outrora periféricos, como Japão, Alemanha e, 

posteriormente a Coréia do Sul e os chamados “Tigres Asiáticos”, as indústrias dos países 

de industrialização tradicional se viram “acuadas” pela maior produtividade com menores 

custos da concorrência. Com os diversos avanços técnico-científicos, de compressão espa-

ço-temporal, automação de processos e transformação do universo de consumidores, agu-

çou-se o movimento de saída de plantas industriais dos países centrais e dos centros de a-

glomeração industrial de escala mais tradicionais, rumando para novos mercados em ex-

pansão ou centros de menor tradição industrial, também chamados de greenfields. Decisões 

de escala microeconômica devem ser levadas em conta (Markusen, 2005), mas o fato de 

greenfields proporcionarem externalidades positivas vis-à-vis as externalidades negativas 

de muitas das regiões industriais tradicionais foram atrativos importantes. Além disso, pro-

cessos de terceirização, produção offshore e outsourcing facilitaram as estratégias corpora-

tivas. Como demonstra Sassen (1988):  

 

The concrete territorial and social organization of production underlying 

these figures is characterized by, first, a vast expansion in the spatial or-

ganization of production to incorporate, via relocation or first-time loca-

tion, domestic and foreign areas with low-wage labor. (...) Second, there 

is a reorganization of the work process resulting from the new spatial or-

ganization of production as well as the expanded use of certain types of 

organization of production and the work process, such as small plants, 

sweatshops, industrial homework and generally the fragmentation of pro-

duction into multiple separate assembly and processing operations. 

(SASSEN, 1988) 

 

 Os movimentos corporativos, assim como as formas de produção observadas atual-

mente, não são únicos. Dreifuss, por exemplo, demonstra como a estratégia das joint-

ventures tiveram seu lugar ao final do século XX, aliando concorrentes, empresas de dife-
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rentes matrizes, etc. com o objetivo de conquistar mercados e ocupar espaços internacio-

nalmente, lançar produtos, dentre outras estratégias. Esses avanços sobre o mercado con-

sumidor teve, naturalmente, relação com o ambiente mais desregulado em termos de fluxos 

de fixos e de capitais, cujas transformações intensificaram-se ao fim dos anos 1970 (DREI-

FUSS, 1996). 

 Além do ambiente institucional, o desenvolvimento permanente de novas tecnologi-

as favoreceu a re-espacialização industrial e a flexibilização de linhas de produção. Manuel 

Castells afirma que a nova forma de organização, somada às revoluções tecnológicas, con-

fluíram para a aceleração da produção e para o aumento da produtividade e da eficiência.  

 

A inovação tecnológica e a transformação organizacional com enfoque na 

flexibilidade e na adaptabilidade foram absolutamente cruciais para garan-

tir a velocidade e a eficiência da reestruturação. Pode-se afirmar que, sem 

a nova tecnologia da informação, o capitalismo global teria sido uma rea-

lidade muito limitada: o gerenciamento flexível teria sido limitado à redu-

ção de pessoal, e a nova rodada de gastos, tanto em bens de capital quanto 

em novos produtos para o consumidor, não teria sido suficiente para com-

pensar a redução de gastos públicos. (CASTELLS, 2007: 55) 

 

A reespacialização de plantas industriais levou, naturalmente, a uma nova geografia 

do emprego automobilístico em particular, e fabril em larga escala. No caso específico do 

primeiro, novas instalações no Leste Europeu, após a queda dos regimes comunistas (RA-

DOSEVIC & ROZEIK, 2005; VAN TULDER & RUIGROK, 1998), Norte do México, 

inaugurando a terceira fase
40

 das maquilas
41

 (VEGA, 2004; GUADARRAMA e OLIVEI-

RA: 2001; DRUCK, 1999; COVARRUBIAS, 1998), no Brasil, dentre outros, trouxeram 

um misto de aproveitamento de estruturas preexistentes com novas plantas industriais. Mui-

tas vezes, o investimento direto automobilístico é o maior investimento capitalista já feito 

                                                           
40

 Durante os primeiros esforços, eram simplesmente montadoras (actividades de ensamblaje); na segunda 

geração, impuseram-se esforços automatizados, com gestões flexíveis, controle de qualidade, etc., típicos do 

período de reestruturação produtiva do pós-fordismo; na terceira geração, surgida a partir dos anos 1990, 

intensificam-se elementos do padrão japonês (DRUCK, 1999), com atividades de design, pesquisa e desen-

volvimento, além de funcionários com maior qualificação. As plantas industriais têm maior contato com for-

necedoras, integrando-se com indústrias do país. A competitividade advém da redução dos prazos de trabalho, 

dos custos e dos salários. Há também uma maior autonomia frente às matrizes (VEGA, 2004). 
41

 “una entidad que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporalmente importados por el 

país receptor para su eventual reexportación o envío a su país de origen.” (Mendiola, 1999, apud VEGA, 

2004). 



92 
 

naqueles países, o que faz com que a instalação da indústria automotiva seja objeto de dese-

jo dos governos (VAN TULDER & RUIGROK, 1998).  

As indústrias que aportaram nos países em desenvolvimento latinoamericanos e do 

Leste Europeu passaram ao longo dos anos 1980 e 1990 pelos processos de reestruturação. 

Com isso, as novas instalações industriais já carregavam consigo tecnologias avançadas e 

testadas nos países centrais, ou as plantas já instaladas eram “reformadas”, no sentido da 

automatização e substituição/redução da mão de obra. O caso mexicano, por exemplo, é 

extremamente icônico nesse sentido. As plantas automotivas mais antigas, como a Volks-

wagen de Puebla, sofreram reestruturações com demissões de funcionários, enquanto plan-

tas novas, já reestruturadas, instalaram-se no norte do país, com salários mais baixos e mui-

tas terceirizações (COVARRUBIAS, 1998). Já em países como a Argentina e Uruguai, em 

função da competição com o Brasil durante a consolidação do Mercosul, muitas indústrias 

(e não só automobilísticas) fecharam suas portas (NOVIK, 2001; CICCOLELLA, 1992). 

Um dos movimentos ocorridos nos países que passaram a abrigar novas plantas, ou 

plantas reestruturadas, diante das reformas econômicas, políticas e tecnológicas, foi no sen-

tido de reconverter suas vocações internacionais, ao abrir seus mercados para a exportação 

de produtos montados em seus territórios. Países da América Latina, do Centro e do Leste 

europeus e alguns da África buscaram desenvolver-se através da lógica de catching up, ou 

seja, de reprodução de processos produtivos e importação de tecnologia de modo a acelerar 

seus crescimentos (AMSDEN, 2001). São países de industrialização tardia e/ou países que 

saíram de regimes de economia de Estado. Usando a nomenclatura de Alice Amsden, bus-

cam destacar-se do “resto” e alcançar seu desenvolvimento, em última instância. A “ascen-

são do resto”
42

 foi a experiência de industrialização sem inovações próprias, sem efetiva 

criação local de tecnologia. O desenvolvimento econômico para esses países seria sair de 

uma condição de exportadores de produtos primários para a produção interna de produtos 

oriundos de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D, ou R&D, em inglês) dos países 

centrais, mas fabricados por trabalhadores habilitados (AMSDEN, 2001), aumentando seus 

padrões de renda e invertendo seus ganhos em outros setores. Para a autora, enquanto Chi-

na, Índia, Coréia e Taiwan ultrapassaram o ponto de indústrias de médio nível técnico, Ar-

                                                           
42

 “Rise of the rest”, no original.  
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gentina, México, Brasil e Turquia, em menor grau, desenvolveram-se com aumento de de-

pendência em relação ao know-how estrangeiro.  

A leitura de Alice Amsden nos ajuda a entender por que diversos países disputam o 

ingresso de novas indústrias, principalmente aquelas intensivas em capital intelectual e tec-

nológico, como as automobilísticas, aceitando, portanto, que elas sejam instaladas com bai-

xo potencial gerador de empregos ou com salários mais baixos que aqueles pagos em suas 

matrizes. Em terrenos de baixa fertilidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D, ou R&D, 

em inglês), resta aos territórios, em qualquer escala, agregar insumos intelectuais por vias 

indiretas, o que também pode gerar transbordamentos ou auxiliar na formação de economi-

as de escala. É na formação de economias de escala que se integram indústria e local, num 

movimento de interdependência e retroalimentação positivo.  

Os modelos fabris e corporativos apresentados acima resultaram em híbridos de es-

pecificidades locais que foram adotados em diversas partes do mundo. Em inúmeros países, 

as plantas industriais já foram implantadas de forma mais automatizada, “reestruturadas”, 

requerendo baixo estoque de mão de obra. No entanto, em outras localidades, o confronto 

entre as indústrias já instaladas e as novas tecnologias organizacionais gerou desemprego e 

reespacialização intranacional das plantas, incorrendo muitas vezes em disputas inter-

territoriais, como apontam Alain Lipietz e Georges Benko (1994) em As regiões ganhado-

ras. Nessa obra, diversos autores debatem as formas de disputas interterritoriais a partir da 

ótica do desenvolvimento regional, no sentido das disputas pela atração do capital produti-

vo.  

Essa disputa se justifica, se levarmos em conta as novas formas de acumulação do 

capitalismo. Com as inúmeras transformações no regime de acumulação do referido modo 

de produção no sentido da extrema financeirização, a produção para o consumo de alguns 

setores da sociedade é um espaço de materialização do capital financeiro (HARVEY, 

2008). Por isso, o anúncio da chegada de indústrias, principalmente aquelas com potencial 

de geração de economia de escala, com externalidades positivas, de um número relativa-

mente grande de empregos, potencial de transbordamento regional, como o caso das indús-

trias automobilísticas, gera larga expectativa em populações locais. Muitas vezes, decisões 

corporativas de realocação geram disputas entre gestores públicos e perturbam a governan-

ça local, obrigando rearranjos institucionais nos sítios de destino das implantações.  
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É importante manter à testa de nossa interpretação que o capitalismo, seja o da in-

dústria monopolista, seja o financeirizado, que abarca as indústrias em sua organização, 

possui os mesmos objetivos. Quais sejam: maior lucratividade com menor necessidade de 

injeção de capital. Isso não se altera no regime de acumulação atual. Dentro da indústria, 

como bem salienta Benjamin Coriat (1992), tal objetivo é perseguido pela redução de tem-

po, de custos e maior produtividade. Ou seja, o espírito de Taylor permanece. Na conjunção 

dos elementos dessa tentativa de simplificação dos complexos processos acima descritos, a 

expansão dos mercados, sejam consumidores, sejam produtores, se encaixa. Novos merca-

dos produtores, com razoável infraestrutura, significam menores custos de produção. Novos 

mercados consumidores, maior possibilidade de escoamento dos produtos. O Brasil é um 

pouco dos dois, conforme veremos. Além de um nó regional importante do cone Sul, uma 

possibilidade de produção de automóveis por custos menores. Coube, pois, ao país se orga-

nizar para receber as novas indústrias, depois de dois grandes momentos de abertura indus-

trial anteriores.  

 Veremos adiante como se deu essa abertura para a regulação flexível e a luta do pa-

ís e das unidades federadas pela atração de indústrias automobilísticas e seu consequente 

desenvolvimento. Também trataremos as formas como as instituições brasileiras lutaram 

para a manutenção do País no cenário produtivo internacional, as formas de integração in-

ternacional e a disputa federativa que resultou numa guerra fiscal para a instalação de plan-

tas industriais. Em seguida, serão apresentadas as estratégias e as características de mais 

uma crise mundial, no final da primeira década do século XXI e as reações do Brasil para 

proteção de sua produção. É a síntese do debate introdutório feito aqui, da busca pelo de-

senvolvimento, em escala nacional, materializado nas escalas subnacionais. 

O processo sobre o qual nos debruçamos na presente tese resulta, em grande parte, 

do ocorrido ao fim dos anos 1980 e das reformas do estado levadas a cabo nos anos 1990. 

Para conhecer as múltiplas dimensões do processo de que estamos tratando, apresentaremos 

a seguir como ele se deu no Brasil, com as especificidades político-econômicas nacionais.  
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Capítulo 2: O Brasil e as recentes transformações do mundo produtivo 

Diante de todos os processos econômicos e produtivos ocorridos em escala global, o 

Brasil, que possuía indústrias automotivas desde o fim dos anos 1950, acabou inserido nas 

novas ondas de industrialização no final do século XX. Neste capítulo, buscamos compre-

ender como se deu essa inserção, tendo à luz a conjuntura política e econômica do país, 

bem como a situação de seu parque industrial. Apresentamos também como ocorreram as 

disputas que envolveram políticos, trabalhadores e empresários nas câmaras setoriais, num 

esforço para recuperar as indústrias automotivas, em declínio desde o final dos anos 1980. 

O processo ocorreu no cenário de mudanças globais do regime de acumulação capitalista, 

em crescente flexibilização e financeirização. Os esforços políticos foram jogados tendo 

como norte a superação do atraso relativo de algumas regiões brasileiras em relação ao 

Grande ABC Paulista. Os eventos culminam com a “guerra fiscal” que interpôs estados em 

uma intensa disputa federativa. Os resultados representaram um aumento quantitativo no 

número de montadoras instaladas no Brasil, como recuperação do número de empregos e 

uma relativa descentralização das plantas industriais, ainda concentradas nos estados mais 

desenvolvidos da federação. As disputas, porém, inauguram um momento em que a arbitra-

gem estatal foi tímida, para não dizer nula. O direcionamento federal, no sentido de redução 

de discrepâncias regionais, como apontado por Furtado (1973), ocorreu meramente no sen-

tido do “que vença o melhor”, sendo os melhores aqueles que podiam abrir mão de mais 

recursos financeiros e de arrecadação de impostos. A presente análise, no entanto, inicia-se 

mais num momento histórico anterior, para se entender as origens da questão.  
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2.1. A conjuntura recente: os anos 1980, “fordismo periférico” e falta de compe-

titividade industrial 

 

No Brasil, no fim dos anos 1980, observava-se uma conjuntura de hiperinflação, es-

tagnação da economia, crise de financiamento do setor público e repercussões sérias sobre 

os determinantes sistêmicos da competitividade brasileira (FERRAZ et al., 1996). Havia já, 

desde os últimos anos da década de 1960, um desequilíbrio fiscal em que estados e municí-

pios, por muitas vezes, pagaram a conta do Governo Federal (APPY, 1993). As esferas 

subnacionais (estados e municípios) tinham suas contas vinculadas ao orçamento aprovado 

pelo Senado Federal do período da ditadura, o que as impedia de buscar fontes alternativas 

de financiamento, restritas aos bancos oficiais. Essa política foi fundamental para o governo 

central controlar programas de desenvolvimento nas unidades da federação, limitando, 

mormente, os investimentos aos governos mais alinhados com a política da época. Afirma 

Bernard Appy que “em grande medida estes elementos de discriminação regional e setorial 

no manejo da política fiscal refletiam o privilegiamento da base de apoio político do gover-

no militar” (APPY, 1993: 10).  

Essa política fiscal resultava em maior concentração de ganhos e renda, em função 

de quatro grandes eixos: predominância dos impostos indiretos sobre os diretos, criação de 

fundos de poupança compulsória, gestão das receitas e despesas públicas e endividamento 

externo. Com relação ao primeiro, por exemplo, “(...) os impactos distributivos desta opção 

são claros: na medida em que a parcela mais pobre da população tende a consumir uma 

parcela maior (e poupar uma parcela menor) da renda que a população de maiores rendi-

mentos, uma fração maior de sua renda acaba sendo destinada ao pagamento de impostos.” 

(APPY, 1993: 10) 

A poupança compulsória era, via de regra, acumulada a partir de tributos que incidi-

am sobre a classe trabalhadora, como o PIS e o FGTS. Os trabalhadores podiam sacar seus 

proventos acumulados em alguns casos específicos, como em financiamentos públicos, a 

exemplo do BNH. “Na prática (...), os fundos acabaram servindo como mecanismos de 

transferência de renda dos trabalhadores para os beneficiários dos empréstimos.” (APPY, 

1993: 11) 

Na década de 1970, a estrutura fiscal adotada resultou entre 5% e 7% do PIB em e-

conomia para o Governo Federal. A poupança de um país acaba por refletir na sua capaci-
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dade imediata de investimentos. No caso brasileiro, essa poupança retornava ao mercado na 

forma de empréstimos privados. “De forma geral, o sistema de incentivos fiscais e subsí-

dios tendeu a privilegiar os grandes proprietários agrícolas e as grandes empresas industri-

ais, funcionando como um mecanismo eficaz de concentração de renda.” (APPY, 1993: 12) 

Ao mesmo tempo, em função das regras para tomadas de empréstimos por empresas priva-

das e por empresas estatais, intensificou-se um processo de transferências de dívidas exter-

nas privadas para dívidas públicas, numa triangulação em que o Banco Central Brasileiro 

antecipava a quitação de dívidas privadas no exterior, assumindo os passivos para serem 

pagos internamente. O Brasil chegava ao final dos anos 1970 com enorme endividamento 

externo e nenhuma política distributiva de renda, cada vez mais concentrada no topo da sua 

pirâmide social. 

No início da década de 1980, o Brasil criou um complexo mecanismo de reemprés-

timos, antecipação de pagamentos e garantias envolvendo agentes privados e os bancos 

públicos (basicamente o Banco Central e o Banco do Brasil) que ultrapassou os limites de 

transferências do próprio Banco Central, através de operações de relending e dos avisos 

MF-30. “Dessa forma, houve uma progressiva transferência da dívida externa das empresas 

estatais e Estados e municípios para o Banco Central.” (APPY, 1993: 17) De forma a solu-

cionar essa situação, o Banco Central passou a agir no mercado de câmbio e no lançamento 

de títulos públicos, aumentando enormemente a dívida mobiliária interna, somada a um 

déficit fiscal do governo em suas contas. Ao longo da década, a dívida interna se avolumou, 

ultrapassando a dívida externa. Com a situação inflacionária e o cenário de incertezas, a 

taxa básica de juros passou a ser usada como mecanismo de controle e os prazos de emprés-

timos ficaram cada vez menores. A capacidade de pagamento por parte de governos e de 

agentes privados se reduziu. O esforço para pagamento da dívida externa acabou gerando 

descontrole na dívida interna (Idem). 

Diante de um cenário incerto, o Governo Federal passou a tentar recuperar suas per-

das financeiras com mais taxas e impostos. Essa medida se mostrou inócua. Os impostos 

começaram a se sobrepor, gerando evasão de divisas e pouca capacidade arrecadatória real. 

As reformas tributárias eram tomadas de forma ad hoc, aumentando as distorções no siste-

ma e curiosamente incidindo sobre um número menor de contribuintes:  
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especialmente a classe média assalariada e as médias e grandes empresas. 

A carga tributária concentrava-se também setorialmente, incidindo pesa-

damente sobre alguns setores da indústria e sobre o sistema financeiro, e 

sendo especialmente baixa no caso da agricultura e da construção civil. 

(...) e conduzia a um ciclo vicioso em que a carga tributária era baixa por-

que a sonegação era elevada e a sonegação era elevada porque a carga tri-

butária, para quem pagava, era excessivamente alta. (APPY, 1993: 21) 

  

 

Quando chegamos ao final da década de 1980, tínhamos uma situação fiscal relati-

vamente caótica. A estrutura tributária era regressiva, sem que os impostos diretos conse-

guissem atingir os maiores rendimentos. Os fundos de poupança compulsória haviam sido 

corrigidos por índices menores do que a inflação do período. Isso favoreceu os empresários 

com acesso aos empréstimos do BNDES, ou créditos vinculados ao FGTS. Além de um 

diferencial de juros e de finalidades das aplicações (pessoas de baixa renda com poupança 

compulsória que seria transformada em crédito para pessoas de maior renda ou pessoas 

jurídicas), o próprio tempo de tramitação das solicitações de crédito e de seus recolhimen-

tos “fugiam” da inflação, gerando mais uma força concentradora de renda. 

“(...) O desajuste fiscal do setor público foi a contrapartida do ajuste patrimonial do 

setor privado.” (APPY, 1993: 31)  Isso porque a configuração tributária e fiscal contribuí-

ram para a manutenção da rentabilidade do setor privado, com subsídios, garantias cambiais 

e diferenciais de rendimentos assegurados pelo governo, que também substituía parcial-

mente o setor privado, atuando como demanda na compra de bens e serviços.  

 

Ao contribuir para a sustentação da demanda agregada e da rentabilidade 

das empresas privadas numa conjuntura em que as mesmas promoviam 

uma grande contenção de seus investimentos, o governo permitiu que as 

empresas fossem progressivamente reduzindo seu endividamento (em 

grande medida transferido para o próprio governo) e adquirindo créditos 

contra o setor público. (APPY, 1993: 32)  

 

Com os ajustes promovidos pelo Estado para garantir rentabilidade e liquidez das 

empresas privadas nacionais, “(...) [elas] vão se tornando progressivamente líquidas e cre-

doras do Estado.” (Idem: 32) Dessa forma, aumenta-se a acumulação meramente financeira 

do setor privado contra o setor público. 
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A situação em relação às contas públicas chegou ao ponto de valorizar títulos públi-

cos de curtíssimo prazo, além de favorecer a especulação através de dólar, ouro, imóveis e 

acumulação de estoques. Tudo isso gerava maior pressão inflacionária. A situação chegou a 

tal ponto na virada da década, que praticamente todos os movimentos dados pelo governo 

geravam maior inflação, maior endividamento público e piora das possibilidades de gastos 

públicos.  

 

Estabeleceu-se assim um triângulo vicioso em que crise fiscal, inflação e 

recessão alimentavam-se uns aos outros, tendendo, progressivamente, pa-

ra um agravamento da situação – o que se refletia no crescimento expo-

nencial da dívida pública, na aceleração constante da inflação e na estag-

nação econômica. (...) Essa situação foi agravada pela absoluta des-

funcionalidade da estrutura e da gestão das finanças públicas sob 

qualquer ponto de vista. Na ausência da definição de competências 

e de qualquer estrutura de coordenação dos gastos das diversas esfe-

ras federativas, havia uma guerra fiscal aberta tanto no sentido hori-

zontal (entre Estados) quanto no vertical (entre a União, os Estados 

e municípios), bem como não havia qualquer complementaridade 

entre suas despesas. (APPY, 1993: 34) 

 

Foi esse o cenário que se desenhou para a entrada da década de 1990, que nos é 

mais cara neste trabalho. Aos poucos foram bloqueadas todas as vias de saída do ambiente 

crítico, que eclodiu com a hiperinflação e a desesperada medida de contenção de capital 

circulante que ficou conhecida como “confisco da poupança”. 

Em um estudo sobre a competitividade da indústria brasileira, Ferraz e colegas a-

firmam que, não somente percebia-se a incapacidade de investimento do Estado em diver-

sos setores, como políticas fiscais, industriais e tecnológicas, mas também que se apresen-

tava a inépcia estatal em concatenar políticas em que seu papel é mais regulatório.   

 

A deterioração das condições macroeconômicas ocorreu em um período 

em que já se configurava uma desarticulação institucional do Estado de-

senvolvimentista de caráter estrutural. O resultado foi desastroso em ter-

mos dos fatores político-institucionais da competitividade. O Estado foi 

progressivamente perdendo capacidade tanto de intervenção no que diz 

respeito a políticas fiscais, industriais e tecnológicas ativas quanto de or-
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denar e operar as políticas nas quais seu papel é mais passivo e de caráter 

regulatório. (APPY, 1993: 57) 

 

Além disso, a produção das indústrias já instaladas no país caía, com redução de 

vendas e perdas de empregos. Os anos 1980 haviam sido difíceis para o setor, como para 

tantos outros. Os resultados apresentaram comportamento cíclico, com ganhos sendo anu-

lados por anos de perdas e participação declinante das indústrias no PIB total do país, entre 

1985 e 1992 (FERRAZ et al., 1996). A situação do emprego tampouco era animadora, a-

presentando uma conjuntura de desemprego estrutural, com redução de postos de trabalho. 

Na década de 1980, o Brasil tinha uma participação de 59% em seu PIB industrial 

só dos setores metalmecânico e químico,  

 

porém, a debilidade do mercado interno brasileiro após a conclusão do ci-

clo de substituição de importações, a deficiente integração com o mercado 

internacional e, principalmente, a limitada capacitação das empresas na-

cionais para desenvolver novos processos e produtos, constituíam, já na-

quele momento, elementos potencialmente desestabilizadores do processo 

de industrialização brasileiro. (FERRAZ et al, 1996: 55) 

 

A conjuntura crítica conduzia para um círculo vicioso de estagnação, principalmente 

no setor industrial. A inviabilidade de incrementar a competitividade da indústria refletia 

nos padrões da mão de obra empregada. Diante da crescente abertura dos mercados iniciada 

com Sarney, ainda nos anos 1980, havia o risco iminente de a indústria nacional sucumbir 

ante a concorrência internacional
43

. Além disso, o quadro de hiperinflação dificultava o 

cálculo econômico de médio e longo prazos, encurtando, com isso, a capacidade de predi-

ção e de decisão dos agentes econômicos em seus planos de investimento (FERRAZ et al., 

1996). 

Da parte do Governo Federal, a configuração de seu endividamento dificultava sua 

atuação no setor econômico, em função, por exemplo, dos curtos prazos dos títulos da dívi-

da pública
44

. A incapacidade de poupança refletia do lado do consumo, o que  

                                                           
43

 De fato algumas indústrias tradicionais de bens de consumo não suportaram a concorrência com produtos 

de menor preço e abriram falência. 
44

 Essa situação adia a fuga de capitais estrangeiros, mas dificulta a condução macroeconômica, uma vez que 

turva a diferenciação entre política monetária e política fiscal. Dessa forma, a única arma do governo para 

evitar a hiperinflação aberta é o aumento da taxa de juros (Idem). 
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levou a uma queda brutal no crédito ao consumidor, afetando o dinamis-

mo da demanda principalmente por bens de consumo duráveis. Ao mesmo 

tempo, as empresas fugiram do crédito bancário, investindo pouco e basi-

camente com recursos próprios, fato que restringiu a renovação de equi-

pamentos e processos produtivos e ampliou a obsolescência do parque in-

dustrial. (FERRAZ ET al., 1996: 60) 

 

 

A conjugação de todos esses fatores presentes na economia brasileira no final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990 levou ao refreamento das inovações industriais, o que 

prejudicava a competição internacional. Enquanto os esforços para P&D aumentavam nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Brasil tinha dificuldades de financiamento, 

mantendo o volume de investimento estagnado em termos de proporção do PIB. 

Em termos produtivos, vigorava no Brasil uma conformação que, segundo Alain Li-

pietz, condizia com o fordismo europeu e norte-americano, mas em termos muito incomple-

tos. As organizações fabris de ponta poderiam ser identificadas com o taylorismo ou o slo-

anismo norte-americanos, mas o compromisso fordista aqui vigente era frágil. A falta de 

acesso, de voz e de reconhecimento dos sindicatos como interlocutores do compromisso 

fordista, por exemplo, era sinal disso, mas não somente. Havia ainda a fragilidade das rela-

ções sociais de produção; a incapacidade técnica da mão de obra, o que impedia a plenitude 

do funcionamento de linhas, máquinas e equipamentos; a pequena evolução, durante déca-

das, do poder de compra dos operários e das populações rurais, o que impediu a criação de 

um mercado consumidor de massa; a falta de competitividade dos produtos que, embora 

tivessem o diferencial do preço, não tinham na qualidade, sendo exportados apenas para 

países periféricos; e, por fim, a incompletude de um estado de bem-estar social (LIPIETZ, 

1989b). 

O autor não nega, no entanto, que mesmo com esse “subfordismo” (LIPIETZ, 

1989b: 310), tenha havido progresso e formação de uma classe média operária, não só no 

Brasil, mas em diversos países do Sul que se moveram no sentido da substituição de impor-

tações. Esse processo pode ser considerado incompleto quando comparado ao de países 

europeus, por exemplo, mas faz parte da própria lógica de expansão dos lucros da produção 

fordista, quando necessita reduzir seus custos através da busca por menores salários, man-

tendo, assim, ganhos de produtividade com escala de produção ampliada (Idem). 
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O “fordismo periférico”, como o caso brasileiro, era uma herança do processo de 

autonomização do capital local, com participação do Estado na origem do processo, bem 

como da capacidade de exportação dos países em termos de seus bens primários e/ou de 

capacidade de geração de divisas. Como o define de forma mais completa o próprio Lipi-

etz: 

 

Trata-se de um autêntico fordismo, com uma verdadeira mecanização e 

uma associação da acumulação intensiva e do crescimento de mercados 

em termos dos bens de consumo duráveis. 

Contudo ele continua sendo periférico, antes de mais nada no sentido de 

que, nos circuitos mundiais dos ramos produtivos, os postos de trabalho e 

a produção correspondendo aos níveis de fabricação qualificada e, sobre-

tudo, de engenharia permanecem largamente exteriores a esses países. Por 

outro lado, os mercados correspondem a uma combinação específica do 

consumo das classes médias modernas locais, com acesso parcial dos ope-

rários do setor fordista aos bens duráveis das famílias, e das exportações 

desses mesmos produtos manufaturados de baixo preço para o centro. As-

sim, o crescimento da demanda social (que é uma demanda social mundi-

al), especialmente pelos bens duráveis das famílias, é certamente anteci-

pado, ainda que não seja institucionalmente regulado em uma base nacio-

nal, em função dos ganhos de produtividade dos ramos fordistas locais. 

(LIPIETZ, 1989b: 317) 

 

Ante essa formação, que estava longe de ser a mais comum a todas as indústrias 

brasileiras, mas restrita a alguns cores produtivos nacionais, e diante do cenário crítico da 

falência das políticas macroeconômicas dos anos 1970 e 1980, pode se  afirmar que o perí-

odo que engloba o fim do governo de José Sarney até o início do governo de Fernando 

Henrique Cardoso encerra um dos mais críticos da história econômica brasileira. Diante de 

um cenário internacional de abertura no sentido liberal
45

, as tentativas de controle da hipe-

rinflação e retomada do crescimento envolveram diversos planos econômicos, mudanças de 

moeda e reformas no sistema financeiro. Embora a heterodoxia tenha reinado, com conge-

lamentos de preço, alteração de datas-bases de reajuste salarial, confisco do capital circu-

lante, aumento de compulsórios, etc., o caminho escolhido, principalmente desde o período 

Collor de Melo, foi o de enxugamento dos gastos públicos, privatizações e desregulamenta-

                                                           
45

 Embora haja um debate com relação ao uso dos termos liberalismo e neoliberalismo no período que vai de 

1990 aos dias atuais no Brasil, esse conceito é abraçado por FIORI (1997), TAVARES (1998), ANDERSON 

(2000), dentre outros. 
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ção de fluxos, num discurso antiburocrático que tornar-se-ia sua política de governo, aliado 

ao processo de “insulamento” do setor econômico em seu mandato (RODRIGUES, 2000).  

Collor deixou para seu sucessor um cenário difícil em termos macroeconômicos, 

com reflexos diretos na produção de veículos, como se nota na tabela 1. A redução do PIB 

e a inflação de mais de 1.000% ao ano reduziram drasticamente o acesso ao crédito no País, 

não elevando sobremaneira o número de licenciamentos (venda para o mercado interno). 

Em seu primeiro ano de mandato, somente na Grande São Paulo, mais de 400 mil trabalha-

dores foram demitidos. Os planos econômicos, de caráter deflacionário, reduziam a capaci-

dade de expansão industrial. 

 

Tabela 1.1: Percentual de crescimento e valor absoluto do PIB brasileiro, variação e 

percentual de participação da Indústria no PIB e no PIB industrial, faturamento das 

indústrias automotivas e IPCA anual, 1990-1992. 

 

Percentual 
de cresci-
mento do 

PIB 

PIB Nacional 
(em milha-
res de dóla-

res) 

% Variação da 
participação 
da Indústria 

% Participação 
automotiva no PIB 

Industrial. 

Faturamento das 
automobilísticas 
(em milhares de 

dólares) 

IPCA anual 

1990 -4,30% 466.635 -8,9 9,1 28.101 1620,96% 

1991 1% 405.097 -2,61 9,2 28.342 472,69% 

1992 -0,50% 387.277 -3,73 11 34.600 1119,09% 

Fontes: Sistema de Contas Nacionais, IBGE; Sistema Nacional de Preços, IBGE; ANFAVEA, 2010.   

 

É importante fazer aqui uma pausa na conjuntura, porque é no final dos anos 1980 e 

no início dos anos 1990 que a dimensão da governança produtiva fabril fica extremamente 

imbricada com a dimensão político-econômica. No tópico abaixo, trataremos apenas da 

indústria automobilística, de maneira a esclarecer de que forma a situação crítica nacional 

fez com que empresários e trabalhadores do setor se movimentassem no sentido de formu-

lar propostas para recuperação do setor
46

.  

 

  

                                                           
46

 Vários setores industriais participaram das discussões das câmaras setoriais, mas nos interessa mais particu-

larmente o setor automobilístico. 
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2.2. A trajetória das indústrias automobilísticas no Brasil pós-1980 e as 

câmaras setoriais:  

 

A industrialização brasileira, considerando principalmente seus ramos mais desen-

volvidos tecnologicamente, foi e ainda é bastante concentrada regionalmente. As discre-

pâncias entre as regiões brasileiras são fenômeno histórico no Brasil, em função da forte 

canalização de investimentos. Ao longo de muitas décadas, a reconversão do capital advin-

do dos cultivos agrícolas acabou confluindo para regiões metropolitanas como a do Rio de 

Janeiro e, principalmente depois da década de 1950, sobre outras bases, para a região me-

tropolitana de São Paulo, com forte direcionamento do Governo Federal. A desindustriali-

zação fluminense transferiu o centro de desenvolvimento industrial moderno para municí-

pios do ABC Paulista e para zonas industriais da capital do estado de São Paulo. Além dis-

so, a integração incompleta do mercado produtor e do mercado consumidor brasileiros con-

figurou-se em um modelo cuja estrutura dos influxos corria para as regiões produtoras de 

bens de consumo (principalmente os duráveis) de maior valor agregado, maior produtivida-

de e estruturas mais modernas, os efeitos propulsores de que trata Myrdal (1967). Estados 

de desenvolvimento econômico e industrial construíram distintas estratégias de integração 

aos centros desenvolvidos, tornando-se apêndices ou estruturas agregadas
47

.  

A opção pela matriz rodoviária de transportes acelerou o processo de concentração 

industrial no Grande ABC Paulista, sendo a fábrica da Fiat em Betim, surgida na década de 

1970, uma das poucas instaladas fora da região, até a década de 1990. O ABC transformou-

se num enorme cluster industrial que agregava não somente as indústrias automobilísticas, 

como as autopartistas e uma série de plantas de outras matrizes produtivas. Independente do 

posicionamento nesse debate, é fundamental compreender que a desigualdade regional foi a 

motivação de alguns planos de desenvolvimento do país, sendo a intenção de combate a ela 

encontrada, por exemplo, no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)
 48

.  

Num prazo mais longo, quando uma região “salta” na frente em termos de desen-

volvimento, num país de infraestrutura muito desigual como o nosso, tende a se tornar, de 

forma pioneira, um aglomerado industrial (ou cluster) e, potencialmente, uma economia de 

                                                           
47

 Sobre alguns exemplos, ver Dulci, 1999. 
48

 A discussão sobre a integração do mercado produtivo brasileiro tem destaque em Furtado (1981, 1980, 

1973), em Pacheco (1998). Seu contraponto pode ser lido em Cano (2000). 
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escala, num processo de círculo virtuoso, como tratado no início deste trabalho. Nesse pro-

cesso de clusterização industrial, o ABC Paulista já estava na frente em termos de econo-

mia de escala e agregação de externalidades positivas. No entanto, com a situação que se 

desenhou ao longo dos anos 1970 na economia mundial e seus reflexos na economia nacio-

nal o cenário aos poucos se alterou. 

O início dos anos 1980 foi marcado pelo enfrentamento da crise mundial iniciada na 

década anterior. Com a paulatina abertura do mercado brasileiro, a situação de falta de 

competitividade industrial, já tratada acima, se aguçava. A produção de veículos caiu em 

termos absolutos, e o número de empregos no setor oscilou com grande frequência (tabela 

2). O Grande ABC Paulista, outrora o “coração do ‘milagre brasileiro’”,  

 

começou a experimentar, a partir do início da década de 80, um acelerado 

processo de crise que se expressa no fechamento de unidades produtivas e 

transferência para outras regiões, retração do investimento, diminuição do 

volume de emprego, queda do rendimento médio da população, redução 

da participação no PIB industrial brasileiro. (LEITE, 2000: 89) 

 

Tabela 1.2: Número de unidades de veículos automotivos produzidos, partici-

pação percentual no PIB industrial, investimento e número de empregados das indús-

trias automobilísticas instaladas no Brasil, 1970-1994. 

Ano 
Produção 
(unidades) 

Participação 
% no PIB 
industrial 

Investimento 
(em US$ mi-

lhões) 

1970 12.827 13,1% -  

1971 15.235 13,9% - 

1972 18.192 14,6%  - 

1973 22.604 15,5%  - 

1974 26.430 16,7%  - 

1975 30.711 18,5%  - 

1976 30.150 16,2%  - 

1977 29.431 15,3%  - 

1978 30.686 15,0%  - 

1979 29.389 13,5%  - 

1980 28.290 11,9% 520 

1981 22.357 10,3% 671 

1982 24.866 11,5% 558 
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1983 23.077 11,3% 407 

1984 24.113 11,1% 312 

1985 30.195 12,8% 517 

1986 28.827 11,0% 576 

1987 32.049 12,1% 657 

1988 34.718 13,5% 637 

1989 32.558 12,3% 671 

1990 23.479 9,6% 995 

1991 23.681 9,7% 938 

1992 28.909 12,4% 945 

1993 32.847 13,1% 967 

1994 40.006 15,0% 1.311 
Fontes: Sistema de Contas Nacionais, IBGE; Sistema Nacional de Preços, IBGE; ANFAVEA, 2010. 
 

 

 

 A percepção da situação crítica na indústria e na economia brasileiras levou empre-

sários, trabalhadores e governos a iniciarem diálogos para a solução dos problemas. A ideia 

de reunir os grandes atores havia sido germinada no Governo Sarney, em 1988, a partir da 

Nova Política Industrial
49

 e, posteriormente, nos Grupos Executivos de Política Setorial 

(GEPS), de março de 1991 (já na presidência de Collor).  

                                                           
49

 “O Decreto nº 96.056, de 19 de maio de 1988, que reorganizou o Conselho de Desenvolvimento Industrial 

(CDI), estabeleceu, no seu artigo 7º, que o presidente do CDI instituiria na Secretaria Especial de Desenvol-
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A estratégia no Governo Collor era tomar as matrizes industriais como grandes 

complexos produtivos, visando crescimento balanceado entre os setores, tendo o controle 

de preços como pano de fundo, em função do contexto inflacionário da época (FRANCO, 

1993). Eram necessários grupos de negociação dos preços pós-congelamento do Plano Col-

lor 2. Uma emenda do então deputado Aloizio Mercadante (Partido dos Trabalhadores) 

acrescentou o caráter tripartite, incluindo representantes dos trabalhadores nas discussões. 

No entanto, nos primeiros movimentos, os trabalhadores pouco participaram dos debates. Já 

no segundo semestre do ano de 1991, as câmaras foram redefinidas, ganhando outro esco-

po.   

 Ainda no primeiro momento, quando da formulação do Governo Sarney, muitas das 

câmaras setoriais tomaram como objetivos apenas acordos de reposição inflacionária que 

criavam mecanismos de indexação de preços. Os sindicatos recusaram participação nesse 

período, uma vez que ali enxergavam a manutenção de uma política de arrochos salariais 

avalizada pelo Governo (ANDERSON, 1999). 

Scott Martin (1996) também trata da recusa inicial à participação dos trabalhadores, 

mesmo com a emenda de Mercadante. Com isso, as Câmaras, mais especificamente a do 

setor automotivo, funcionavam ainda com baixa participação daqueles. Além dos temores e 

razões apontadas no parágrafo anterior, havia uma disputa de fundo: a busca pelo reconhe-

cimento dos trabalhadores como reais interlocutores do processo. A experiência negocial 

adquirida pelos sindicatos, em especial os metalúrgicos (mas não só), ao longo dos anos 

1970 e 1980, de acordos, paralisações e benefícios conquistados, parecia não ser levada em 

conta nas câmaras setoriais. Martin dá o exemplo do sindicato dos metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo e Diadema
50

, que só participara de uma única reunião em 1991, desde 

a implantação do processo. “Ao constatarem que os empresários e autoridades do Estado 

não estavam prontos a discutir as propostas sindicais para temas como salários e empregos, 

os sindicalistas se retiraram do foro e o denunciaram.” (MARTIN, 1996: 143) Em setembro 

                                                                                                                                                                                 
vimento Industrial (SDI) câmaras setoriais constituídas por representantes de órgãos governamentais e da 

iniciativa privada, para elaborar propostas de políticas e de programas setoriais integrados. 

“A Resolução SDI nº 13, de 12 de julho de 1989, criou as câmaras setoriais com o objetivo de elaborar diag-

nósticos de competitividade setorial, identificar as causas das distorções existentes e indicar as estratégias 

para seu equacionamento.” (ANDERSON, P.: 1999: 2) 
50

 Atualmente Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC. 
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daquele ano as atividades se encerrariam, tendo como resultados apenas acordos sobre pre-

ços de produtos.  

Após os acordos iniciais da Câmara, entretanto, a Ford Motores do Brasil anunciou 

o fechamento de sua planta de São Bernardo (SP), com a consequente demissão de 700 

funcionários. Uma greve de quatro semanas foi tentada, mas resultou ineficiente. Com isso, 

uma delegação de sindicalistas e membros do Partido dos Trabalhadores rumou a Detroit, 

nos EUA, com o intuito de negociar diretamente com a matriz da montadora. Embora não 

tenha havido a reversão do processo, na volta, a delegação conseguiu ser recebida pelo en-

tão Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento do Brasil, Marcílio Marques Moreira, 

resultando a reunião em um apelo oficial por parte do Governo Federal, com dois objetivos: 

reverter o fechamento da planta e a reativação da câmara setorial, como um verdadeiro foro 

tripartite, reforçando o poder de tomada de decisões. Em dezembro de 1991 ocorreu uma 

espécie de refundação da Câmara (MARTIN, 1996). 

Os resultados de discussões, diagnósticos e propostas foram divulgados em 1992, na 

forma do Primeiro Acordo Automotivo, que   

 

(...) visou essencialmente reverter a tendência de queda nas vendas inter-

nas de autoveículos. A crise nas vendas internas se acentuou, particular-

mente, a partir do segundo semestre de 1991, em decorrência da acelera-

ção dos reajustes dos preços dos veículos, das restrições aos financiamen-

tos de longo prazo e da proibição da abertura de novos consórcios (sus-

pensos desde agosto de 1990) (BEDÊ, 1998: 365). 

 

Dentre as medidas do acordo estavam a redução de preços dos comerciais leves, a 

manutenção do nível de emprego e correção dos salários no sentido de repor a inflação. 

Além disso, decidiu-se pela abertura de novos consórcios de compras, incentivos às expor-

tações, programa de investimentos, contratos coletivos de trabalho, programas de financia-

mento de veículos pesados e ampliação das negociações a toda a cadeia automobilística. 

(BEDÊ, 1998) 

Como medidas voltadas à empresa, buscou-se diminuir os custos de produção atra-

vés da redução de IPI e ICMS por um período determinado de três meses, prorrogado, em 

função do sucesso do acordo, até o primeiro semestre de 1993. Já durante o governo de 
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Itamar Franco, sucessor de Collor, foi firmado o segundo acordo automotivo (BEDÊ, 

1998). 

É importante notar também que houve uma percepção por parte da ANFAVEA e do 

Sindipeças de que a situação crítica configurada no início dos anos 1990 atingiria toda a 

teia produtiva do Grande ABC Paulista, sendo necessária a abertura ao diálogo.  

 

Socialmente, o grande centro produtor da indústria automobilística estava 

sendo diretamente atingido pelo desemprego, que tendia a desagregar o 

seu tecido social com sucessivas diminuições da jornada de trabalho, de-

missões semanais e fechamento de empresas. A perspectiva da desindstri-

alização deixava de ser uma hipótese longínqua para bater nas portas dos 

sindicatos da região. (ARBIX, 1997: 480) 

 

Esse período é extremamente importante para o momento aqui tratado. Foi na pri-

meira metade da década de 1990 que muitas questões envolvendo a indústria automotiva 

foram debatidas de forma conjunta. Foram detectadas falhas em decisões corporativas to-

madas pelas filiais brasileiras das grandes montadoras multinacionais. Percebeu-se que o 

mix de produção estava defasado e inadequado à situação do mercado nacional, o que in-

corria em uma desleal concorrência por parte dos modelos importados que chegavam com 

preços competitivos em função da abertura do mercado. Além disso, alegava-se a impossi-

bilidade da redução de custos em função da defasagem tecnológica das plantas e da sua 

consequente baixa produtividade. Por fim, no que toca mais especificamente à conjuntura 

econômica brasileira, a inflação e a baixa capacidade de poupança, bem como o desarranjo 

nas contas públicas, acabavam por dificultar a liberação de crédito também para pessoa 

física, o que reduzia o poder de compra do mercado consumidor brasileiro. Mais adiante, os 

resultados dos esforços plantados nesse período serão apresentados, através do Novo Regi-

me Automotivo de 1995, elemento importante para a vinda das montadoras estrangeiras 

para o Brasil ao longo dos anos 1990.  
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2.3. O combate à inflação no contexto de abertura do mercado interno: 

competição, importações e o início do Novo Regime Automotivo 

 

A economia brasileira já apresentava sinais de esgotamento das possibilidades de 

saída da crise no início dos anos 1990. A conjuntura retratada acima dava a exata noção do 

desafio de qualquer presidente ou ministro da Fazenda. Foi nesse momento que o Plano 

Real, gestado ainda no governo de Itamar Franco, tendo como fiador o Fundo Monetário 

Internacional, entrou em vigor, em junho de 1994. A motivação principal defendida na épo-

ca era a hiperinflação que, segundo Giovanni Arrighi (1997), foi um dos principais impul-

sos para reformas liberalizantes. Para ele, na América Latina, os casos de Brasil, Peru e 

Bolívia são notórios.  

O Plano Real foi o conjunto de medidas responsáveis pela estabilização monetária 

no País. Além da pressão popular e da óbvia percepção de que a hiperinflação paralisava 

qualquer tentativa de expansão produtiva no Brasil, servindo basicamente aos rentistas, 

havia na coalizão que governava com Itamar Franco a sensação de que o controle da infla-

ção era fundamental para a governabilidade (RODRIGUES, 2000).   

As reformas no sentido liberal, principalmente pela abertura dos mercados brasilei-

ros (iniciada na década anterior) criariam um ambiente mais favorável à competição no 

país. No entanto, a incapacidade de solução das questões do emprego e do salário dificulta-

va o deslanche industrial brasileiro. A concorrência externa forçou o fechamento de diver-

sas indústrias brasileiras do setor de consumo.  

 

O padrão fordista/taylorista de organização do trabalho combinado com a 

ampla oferta de mão de obra e a restrição à atividade sindical por parte do 

Estado caracterizaram o uso intensivo da força de trabalho por parte das 

empresas, retardando os movimentos de modernização no setor. As em-

presas, apoiadas por um mercado fechado aos concorrentes externos, não 

se preocupavam com a qualidade ou preço dos produtos. Segundo estudo 

realizado sobre o setor no início da década de 1990, a indústria automobi-

lística brasileira encontrava-se em uma situação de baixa produtividade, 

baixa qualidade dos produtos, baixo nível de automação dos processos 

produtivos, conflitos no interior da cadeia produtiva, conflitos permanen-

tes com os trabalhadores e modelos de veículos antigos e defasados. 

(FERRO, 1993) 
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Embora os acordos forjados nas câmaras setoriais tenham obtido relativo sucesso, 

com aumento de vendas e recuperação de postos de trabalhos, as opções tomadas pela for-

ma de condução econômica e o alheamento que o governo de Fernando Henrique Cardoso 

sinalizava com relação a estratégias de concertação tripartites por setor produtivo, expresso 

por alguns dos expoentes de sua equipe econômica
51

, pareciam levar novamente as indús-

trias brasileiras a uma situação de dificuldade e paralisia. A rigidez com que se conduzia o 

país em direção às medidas do Consenso de Washington gerara, aqui, uma conjuntura de 

estagnação econômica e produtiva. 

 

A abertura das fronteiras nacionais, que poria uma pá de cal nas políticas 

desenvolvimentistas de substituição de importações, ocorre a partir de 

1988, mas é apenas depois de 1994 que a essa fórmula se juntou à âncora 

cambial como mecanismo mais importante de estabilização da moeda na-

cional (em conexão com altas taxas de juros e controle da base monetária) 

e fio condutor do chamado "choque de competitividade" na economia. 

Ademais (...), tornaram-se crescentes as pressões por flexibilização dos 

mercados de força de trabalho, tida como momento crucial da moderniza-

ção das relações entre capital, trabalho e Estado na nova ordem produtiva 

mundial. (CARDOSO, 2000: 4) 

 

As altas taxas de juros, primeiro ponto indicado por Adalberto Cardoso, engessam a 

capacidade de endividamento das indústrias, reduzem o crédito e o capital circulante. Com 

isso, tem-se uma receita conservadora de controle inflacionário. Além disso,  

 

(...) a questão dos impactos da abertura comercial e financeira sobre 

a base produtiva brasileira não pode ser dissociada dos condicionan-

tes gerais que nortearam tanto o processo de abertura da economia 

nacional aos fluxos internacionais de capitais e mercadorias como o 

reordenamento das empresas aqui instaladas diante das transforma-

ções mundiais em curso. Neste sentido, é válido circunscrever o fe-

nômeno da abertura comercial e financeira a uma das reformas es-

truturais de cunho liberalizante, como uma das etapas necessárias 

ao tipo de modernização preconizada pelos representantes e defen-

sores das propostas do Consenso de Washington no país (CARDO-

SO JR., 2001: 36).  

                                                           
51

 Sobre a opinião de Gustavo Franco, presidente do Banco Central de 1997 a 1999, ver Franco (1993), já 

citado. 
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As medidas adotadas conseguiram conduzir as taxas de inflação para patamares 

condizentes com padrões internacionais da época, embora a passos lentos nos primeiros 

meses. As medidas para tanto, como já sinalizadas acima, contaram com dois componentes 

importantes:  

 

a saber: i) um diferencial positivo de grande magnitude entre as ta-

xas de juros domésticas relativamente às praticadas no exterior, res-

ponsável pela entrada de grande parte da massa de recursos exter-

nos captados pela economia brasileira nos últimos anos, e ii) a so-

brevalorização relativa da moeda nacional, como conseqüência do 

anterior, e responsável, em última instância, pelo déficit em transa-

ções correntes e pela criação de um ambiente interno pouco favorá-

vel ao crescimento econômico. (CARDOSO JR., 2001: 37) 

 

A situação da produtividade, exposta no tópico anterior, mais a sobrevalorização da 

moeda, aliados à abertura dos mercados criou um cenário difícil para os exportadores, faci-

litando ainda a compra de produtos, dentre eles os automóveis, importados. Uma das saídas 

tomadas pelos produtores (com capacidade de investimento) era acentuar os processos de 

reestruturação produtiva (CARDOSO, 2000). 

 

A reconversão tecnológica passa a se dar crescentemente via importação 

de máquinas e equipamentos, produzindo impactos para trás no parque in-

dustrial nacional, afetando negativamente setores de bens de capital e de 

matérias-primas. No início, apenas os setores mais dinâmicos, mas logo, 

toda a indústria se vê obrigada à reconversão tecnológica, ainda que de 

forma segmentada. Movimentos de concentração via falências, fusões e 

aquisições dominam os setores mais dinamicamente afetados pela compe-

tição externa. Aprofundam-se os ganhos de produtividade, os preços con-

tinuam caindo e a inflação, supunha a receita, é finalmente domada. 

(CARDOSO, 2000: 4) 

  

O receituário descrito por Cardoso e quase totalmente aplicado provocou um pro-

cesso de desemprego crescente. Somente entre 1994 e 1995, sete mil empregos foram per-

didos na indústria automobilística. A produção voltou a cair e a participação do setor auto-

mobilístico no PIB industrial também retraiu-se (ANFAVEA, 2010). Ganhava força, no-

vamente, a demanda pela reativação das Câmaras Setoriais ou de estratégias semelhantes. O 
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Grande ABC, como já visto, seguia numa trajetória crítica, cuja saída se daria por uma con-

certação tripartite, numa tentativa de fortalecimento do local ante o cenário nacional. En-

quanto isso, reformas sucessivas na legislação trabalhista flexibilizaram as relações de tra-

balho, fragilizando a posição do trabalhador e facilitando demissões. A situação, segundo 

Cardoso, era uma “mazela inescapável” (2000: 5). O autor apresenta a conjuntura da época, 

com observações, inclusive de outros autores, sobre um momento de grande asfixia da clas-

se trabalhadora do país. Construiu-se um ideário de asfixia em que todos teriam sua parcela 

de culpa. Como demonstra, os discursos “justificavam” o recrudescimento da reestrutura-

ção produtiva em prol de um maior dinamismo industrial. Não escapavam nem os direitos 

adquiridos pelos trabalhadores ao longo das décadas precedentes. Seguindo em sua obra: 

 

Por que se tratava de mazela inescapável? Primeiro, porque os sistemas 

nacionais de relações de trabalho estariam caducos, pejados de legislação 

rígida que não permitiria ao capital a mobilidade necessária para fazer 

frente ao aumento da competitividade global. Em segundo lugar, por cul-

pa, teimosia ou irracionalidade dos trabalhadores, que se recusam à me-

lhoria de sua "empregabilidade". Ou, dizendo de outra maneira, há de-

semprego continuado porque a força de trabalho não está adequadamente 

qualificada para a nova realidade produtiva; e há desemprego crescente 

porque a lei impede que o ajuste ao choque de competitividade resultante 

da implementação do modelo se faça ou via transferência de trabalhadores 

entre setores produtivos, ou via redução dos salários (Pastore, 1997). A lei 

e a ordem institucional que rege as relações de trabalho (Justiça do Traba-

lho e sindicatos, basicamente) impediriam a flexibilidade alocativa e sala-

rial no mercado de trabalho, o que nos levaria ao ajuste pelo desemprego 

e/ou à informalidade (Camargo, 1996, apud Cardoso, 2000: 5). 

 

Nesse período, era muito comuns reportagens e análises de “especialistas” sobre a 

necessidade de empregabilidade do trabalhador, e sobre como sua situação contemporânea 

era incompatível com o “moderno” mercado de trabalho, exatamente como descrito acima. 

Tudo isso compunha um corpus quase propagandístico contra a CLT e as proteções legais 

aos trabalhadores. Ainda, que essas proteções tiravam o dinamismo dos eventuais investi-

dores, o que contribuía para um cenário mais crítico. As empresas reclamavam flexibiliza-

ção, mesmo que o termo parecesse menos urgente do que se fazia parecer. Adalberto Car-

doso avança no tema: 
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Não deixa de ser surpreendente, diga-se de passagem, o fato de que estu-

dos produzidos em instituições oficiais, porém tão diversas quanto o Insti-

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Sistema Estadual de 

Análise de Dados (Seade) no Brasil, demonstrando ser o mercado de tra-

balho nacional um dos mais flexíveis do mundo, estejam ausentes da bi-

bliografia dos outros estudos e trabalhos que insistem em afirmar que a 

legislação trabalhista brasileira é rígida e precisa ser flexibilizada. O mer-

cado de trabalho por aqui se marca, demonstraram aqueles estudos, por 

enorme flexibilidade alocativa e salarial, o que dá inteira liberdade aos 

capitais produtivos em momentos de choque econômico como o que es-

tamos vivendo.  (...) Minha intenção, por ora, não é testar a veracidade das 

teorias, mas apenas chamar a atenção para sua abrangência e seu sentido 

mais profundo, isto é, a lógica interna que preside sua pregação. (CAR-

DOSO, 2000: 6, grifos do autor) 

 

É importante destacar a conjuntura desse momento, porque intensificou-se com Fer-

nando Henrique Cardoso um período de importantes mudanças institucionais na economia 

brasileira. A conjuntura econômica e inúmeras movimentações políticas resultaram na efe-

tivação da vinda de novas plantas industriais para o Brasil. Alguns dos motivos principais 

para a decisão de alocação das mesmas no país seguem abaixo. Outras foram apresentadas 

acima. Fato é que a conjuntura crítica reforçou a necessidade de efetivar inúmeras decisões 

tomadas pelas câmaras, chegando-se, assim, ao Novo Regime Automotivo. Ele será visto 

com mais atenção no tópico que segue.  

 

2.4. Novo Regime Automotivo 

 

A situação industrial (mais especificamente a indústria automotiva) e econômica 

brasileira se alteraria parcialmente em virtude dos acordos das Câmaras Setoriais e, posteri-

ormente, dado o impulso sentido pelos acordos, com o Novo Regime Automotivo (NRA) 

(COMIN, 2006). O setor automobilístico sempre fora importante no país e sua recuperação 

impulsionaria regiões tradicionais e, posteriormente, o desenvolvimento de outras regiões 

no setor. O NRA foi o marco legal que pautou a situação das automobilísticas para a se-

gunda metade da década de 1990, tendo reflexos em questões fiscais 

Ante o cenário exposto, a marcha no sentido liberal caminhava. Medidas de desre-

gulamentação de fluxos, ingresso e saída de capitais eram aprovadas em Congresso através 
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de emendas constitucionais, ou medidas provisórias. Também se seguiam os planos de pri-

vatizações, que contavam com fundos de capital nacional formulados pelo próprio governo.  

 

Em meio ao processo de revisão constitucional, quando tem início a fase 

"afirmativa" da liberalização, em 1995, uma emenda constitucional cria o 

inusitado: o fim da distinção entre capital nacional e estrangeiro, equipa-

rando todas as empresas implantadas em solo brasileiro, independente-

mente de origem, em todos os aspectos, inclusive o recebimento de crédi-

to das agências oficiais de fomento e demais incentivos e subsídios gover-

namentais, bem como as condições de acesso aos diversos setores de ati-

vidade. 

Este último ponto é decisivo. As mudanças de natureza financeira e tribu-

tária são importantes para sintonizar o País com as exigências do capital 

internacional, mas, por si só, não explicam o tremendo salto do IDE [in-

vestimento direto estrangeiro] dos anos mais recentes. Pode-se argumentar 

que foram uma condição necessária, o que é duvidoso, dado que as restri-

ções já eram pequenas, mas certamente não foram condições suficientes 

ou determinantes (COMIN, 2000: 167). 

 

O destino de investimentos estrangeiros começava a selar-se. Dentre eles, os advin-

dos das montadoras automotivas. O primeiro ano do governo de FHC, como já apontado 

acima, funcionou para a indústria automobilística em alguns sentidos. O primeiro, o da a-

bertura de mercado, forçando maior concorrência, mesmo diante da debilidade competitiva 

da indústria localizada no Brasil. O segundo, de fornecer incentivos para reequipar as mon-

tadoras com máquinas que substituiriam mão de obra, vindas, de modo geral, do estrangei-

ro. O terceiro, o de confirmar a instalação de novas plantas automotivas. Isso tudo diante de 

inúmeros incentivos indiretos para altos lucros em investimentos não-produtivos, financei-

ros, através de uma política de alta de juros. Essa política funcionava muito bem para ren-

tistas, mas dificultava a tomada de empréstimos para modernizações em parques industri-

ais, chegando mesmo a frear maiores investimentos por parte das novas montadoras.   

Com relação às câmaras setoriais, ainda formalmente existentes, pode-se dizer que 

foram enquadradas na lógica da nova equipe econômica que assumia o poder, perdendo 

muito da sua autonomia e gradualmente sendo dificultado o acesso dos trabalhadores orga-

nizados
52

. Foi nesse contexto que se aprovou o Novo Regime Automotivo (NRA), em de-

                                                           
52

 Em alguns textos escritos por Gustavo Franco, um dos principais economistas do período FHC, ele é fron-

talmente contra as câmaras e os acordos setoriais (ver FRANCO, 1993). 
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zembro de 1995, que não foi fruto da estratégia tripartite vigente no modelo anterior (AR-

BIX, 1997).  

As medidas constantes no NRA passavam por diversos aspectos da produção. Al-

guns pontos eram polêmicos e foram questionados em organismos internacionais. De modo 

geral, buscava-se dar um “respiro” à indústria nacional, ao mesmo tempo em que se aspira-

va incentivar novos investimentos estrangeiros. Foi definido que veículos importados pas-

sariam a ter uma taxa diferenciada, com uma alíquota de 70% de imposto. No sentido in-

verso, as autopeças importadas pagariam apenas 2%. Essa discrepância acabou “exacerban-

do assimetrias e facilitando não somente a entrada das grandes empresas do setor, como, de 

fato, dissolvendo as bases de toda e qualquer empresa desprovida de laços internacionais e 

já fragilizadas pela intensificação da concorrência” (ARBIX, 1997: 497). O setor nacional 

de autopeças seria o mais atingido àquela altura, sofrendo com uma política de horizontali-

zação forçada. Com os novos arranjos produtivos, ele passou a ter enorme dificuldade de 

acompanhar as demandas das indústrias, principalmente diante dos modelos de global e 

follow sourcing.  

 

Apresentado pelo governo como uma nova política industrial, o Novo Re-

gime não demonstra, no entanto, nem estatura nem alcance para tanto. 

Acentuadamente desigual na distribuição de incentivos; carente quanto às 

definições sobre produção, difusão e transferência de tecnologia, assim 

como sobre o financiamento da reestruturação industrial; e absolutamente 

omisso no tocante aos temas ligados ao mundo do trabalho. (ARBIX, 

2000:497) 

 

Não havia incentivos para requalificação do trabalhador, ou adequação às novas 

tecnologias, tampouco preocupação com a construção de novos acordos entre trabalhadores 

e empresários (Idem).  

No NRA havia medidas que configuraram, para os vizinhos do Mercosul e outros 

países produtores de automóveis, uma agenda protecionista (mesmo num processo de aber-

tura desenfreada de mercados, num governo de agenda liberalizante). Para evitar a repeti-

ção do déficit na balança comercial brasileira que era observado na primeira metade da dé-

cada de 1990, muito creditado à importação de veículos, aumentou-se, como já vimos, as 

alíquotas para automóveis vindos do exterior.  
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(...) dentre outras cláusulas importantes, às montadoras aqui instaladas foi 

dada a regalia de importar com tarifa especial de 35% (cadentes até 20% 

em 1999 desde que, para cada veículo importado, outro fosse exportado). 

Como as empresas terminais respondiam pela maior parte das importações 

(76,7% em 1995 (...)), buscava-se o equilíbrio da balança comercial seto-

rial. As medidas favoreciam as montadoras já instaladas contra as que não 

tinham fábricas por aqui, já que se fixava, em paralelo, um índice de 60% 

de nacionalização dos componentes dos veículos, aumentando muito os 

custos de entrada de novos concorrentes. (CARDOSO, 2006: 81) 

 

Os objetivos do NRA eram, ao mesmo tempo, proteger as indústrias aqui instaladas, 

via aumento das alíquotas de importação dos veículos prontos, e incentivar a vinda de no-

vas indústrias, já que as taxas de importação pareciam tornar-se um tanto proibitivas, difi-

cultando a concorrência com os produtos nacionais. Para a modernização do mix de produ-

ção, facilitou-se e muito a importação de autopeças, como já apontado acima. No computo 

geral, os dois primeiros objetivos foram parcialmente atingidos, mesmo que, conforme ve-

remos adiante, muitas das decisões corporativas já tivessem sido tomadas antes do Regime. 

Entretanto, com as novas formas de configuração das indústrias que aqui aportariam e dian-

te de uma alíquota tão baixa para importação de autopeças, esse setor praticamente ruiu no 

Brasil. As indústrias já modernizadas dispensavam parcerias com autopartistas nacionais, 

trazendo consigo as fellow sourcers.   

Foi, portanto, parcialmente pela via do Novo Regime Automotivo (NRA) que diver-

sas montadoras de automóveis decidiram efetivar seus investimentos no Brasil. As indús-

trias montadoras de autos têm grande capacidade de transbordamento
53

, além de um capital 

simbólico no imaginário popular que demonstra a relevância de se construir um regime 

específico para ela, uma vez que gera um número relativamente grande de empregos e é 

dotada de tecnologia de ponta.  

Mas o NRA não funcionou como única causa para a decisão de diversas montadoras 

se instalarem no Brasil. Outro fator foi extremamente importante para a atração de novas 

indústrias automotivas: o Mercosul. 

                                                           
53

 Como salienta Salerno, sobre a capacidade de transbordamento das automobilísticas: “A indústria automo-

bilística continua sendo uma indústria onde existem importantes economias de potenciais de escala, princi-

palmente com relação ao projeto de produto e aos setores de estamparia e de fabricação mecânica (motores, 

câmbio e suspensão), que consomem a esmagadora maioria do investimento de uma fábrica.” (SALERNO, 

1997: 512) 
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Entendido como um projeto de integração econômica entre Brasil, Argen-

tina, Uruguai e Paraguai, e liderado por aqueles dois primeiros, o Merco-

sul teve início com a Declaração de Iguaçu de 1985, o Programa de Inte-

gração e Cooperação econômica de 1986 (quando foram assinados diver-

sos protocolos de cooperação e liberalização bilateral do comércio) e o 

Tratado de Assunção (1991), a partir do qual, foi estabelecido um pro-

grama de redução tarifária intrazonal que, até janeiro de 1995, eliminou as 

tarifas alfandegárias da maioria dos produtos comercializados entre os pa-

íses desse bloco comercial, estabelecendo-se assim, uma zona de livre 

comércio na região (RÊGO, 1995, apud BEDÊ, 1998: 374) 

 

A posição estratégica do Brasil e as condições favoráveis de competição ante Ar-

gentina, Paraguai e Uruguai ampliavam o alcance do mercado consumidor potencial dessas 

montadoras, que contavam, além disso, com a boa infraestrutura de exportação, se compa-

rada a dos vizinhos, presença de siderúrgicas, boas fontes de recursos hídricos, etc. (CAR-

DOSO, 2006). Portos como o de Santos e o do Rio de Janeiro compunham o ambiente de 

plataforma de exportação para países em processo de desindustrialização, como aqueles do 

Mercosul. Como afirma ainda Cardoso, recuperando Comin (1994),  

 

(...) as principais companhias produtoras tinham eleito o Brasil como pon-

ta de lança de seus investimentos na América do Sul. Este passo estratégi-

co era fruto de avaliações prospectivas da dinâmica da indústria no conti-

nente e no mundo, além de um cálculo de custos e benefícios da localiza-

ção, que nada tinha a ver com guerra fiscal, embora seja tributário de in-

centivos públicos federais de toda ordem (financiamento a juros subsidia-

dos, garantia de proteção tarifária, etc.) e de vantagens comparativas do 

Brasil (custo e qualidade da força de trabalho, custo de energia e aço, 

etc.). (...) As montadoras viriam para o Brasil, cedo ou tarde, com os olhos 

no Mercosul ampliado (com Chile e Colômbia). (CARDOSO, 2006: 93) 

 

Através de 

 

(...) algumas vantagens comparativas do país – essencialmente custo de 

mão-de-obra e de insumos intermediários, como energia e aço – cria-se a 

possibilidade de uma articulação entre mercado interno e externo que an-

tes não existia. Vinculados pelas novas estratégias das montadoras, estes 

dois mercados passam a ser complementares, condicionando conjunta-

mente as decisões de produção e investimento. (CARDOSO, 2006: 83)  
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Além das vantagens comparativas citadas por Cardoso, Bedê alerta para o potencial 

de crescimento no mercado automobilístico. Diz ele que 

 

(...) a densidade de consumo de autoveículos é muito baixa no Brasil, 11,2 

habitantes/veículos contra 5,2 hab./veíc. na Argentina. Assim, com a exis-

tência de um parque industrial mais amplo no Brasil (inclusive de forne-

cedores) e um mercado consumidor com maior potencial de expansão, a 

destinação de novos recursos à região tende a seguir tal proporcionalida-

de, favorecendo o Brasil em termos de novos investimentos. (BEDÊ, 

1998: 376) 

 

Com o cenário montado e a adesão das grandes empresas em relação ao NRA, a 

disputa se daria, por fim, pelo destino das montadoras dentro Brasil. O grande centro pro-

dutor do país, o ABC Paulista, já não era visto como o lugar ideal para as multinacionais.  

 

2.5. A guerra fiscal 
 

A conjuntura econômica dos anos 1990, somada às reformas conduzidas pelo Presi-

dente Cardoso e sua equipe, trouxe para a condução do desenvolvimento um fenômeno 

distinto do que se esperava em relação à atuação do Governo Federal. Como afirma Otavio 

Dulci, ao invés de um afastamento no sentido de privilegiar as ações do mercado, o Estado 

afastou-se da condução da economia favorecendo as economias regionais. A questão foi 

além da decisão pelo neoliberalismo ou não, mas envolveu a recusa à arbitragem do federa-

lismo brasileiro. “Assim o terreno ficou livre para as disputas entre os estados por oportu-

nidades e meios de desenvolvimento, a serem procurados cada um por si. Configurava-se o 

arcabouço político para as ações e reações desordenadas da guerra fiscal.” (DULCI, 2002: 

97) O fenômeno novo, segundo o autor, da disputa que se deflagraria na segunda metade 

dos anos 1990 não era meramente a disputa inter-federativa, que já ocorria no Brasil em 

função do desenvolvimento desigual. Essa disputa que se deu em momentos anteriores se 

manteve em termos razoáveis (politicamente), porque havia a presença do Estado para evi-

tar maiores consequências. O fato novo era justamente a ausência do poder central como 

compensador de eventuais perdas nessa disputa. Não à toa, o fenômeno da “guerra fiscal” 
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chegou a ser chamado de “guerra dos lugares”, pelo geógrafo Milton Santos
54

, dando um 

contorno geográfico à disputa política que, em pouco tempo, ultrapassaria qualquer limite 

tributário. Convencionou-se chamar de guerra fiscal 

 

(...) por estar baseada no jogo com a receita e a arrecadação futura do 

ICMS. Envolve, porém, taxas várias e financiamento para capital de giro e 

infra-estrutura, incluindo terraplanagem, vias de acesso, terminais portuá-

rios, ferroviários e rodoviários, assim como malhas de comunicação e 

mesmo a diminuição das tarifas de energia elétrica. Nos municípios, taxas, 

IPTU e ISS foram oferecidos por até 30 anos. (ARBIX, 2006:35) 

  

Essas concessões amplas de benefícios eram as formas pelas quais as unidades da 

federação e os municípios com poucas vantagens competitivas tinham de antecipações de 

incertezas. Os governos municipais e estaduais passaram a agentes fiduciários de suas regi-

ões (LEMOS, 2006), garantindo eventuais perdas, assegurando até mesmo a qualificação 

do trabalhador.  

Embora esteja no cerne da disputa federativa, a guerra fiscal não foi a responsável 

pela atração das indústrias ao Brasil. As decisões sobre implantação da grande maioria das 

indústrias automobilísticas já haviam sido tomadas, mesmo antes da questão fiscal (CAR-

DOSO, 2006). “A guerra fiscal explica o destino final de uma planta, mas não explica a 

decisão de descentralizar o investimento” (CARDOSO, 2006: 92). Cardoso afirma que as 

decisões das montadoras teriam sido tomadas antes da liberalização dos marcos fiscais no 

país. Organizações complexas como as montadoras de autos tomam decisões baseadas tam-
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 “Com a globalização, o território fica ainda mais importante, ainda que uma propaganda insidiosa teime em 

declarar que as fronteiras entre Estados já não funcionam e que tudo, ou quase, se desterritorializa. Na verda-

de, se o mundo tornou possível, com as técnicas contemporâneas, multiplicar a produtividade, somente o faz 

porque os lugares, conhecidos em sua realidade material e política, distinguem-se exatamente pela diferente 

capacidade de oferecer às empresas uma produtividade maior ou menor. (...) A produtividade e a competitivi-

dade deixam de ser definidas devido apenas à estrutura interna de cada corporação e passam, também, a ser 

um atributo dos lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas com diferente valor. A guerra fiscal 

é, na verdade, uma guerra global entre lugares. 

Por isso, as maiores empresas elegem, em cada país, os pontos de seu interesse, exigindo, para que funcionem 

ainda melhor, o equipamento local e regional adequado e o aperfeiçoamento de suas ligações mediante elos 

materiais e informacionais modernos.  

Isso quanto às condições técnicas. Mas é também necessária uma adaptação política, mediante a adoção de 

normas e aportes financeiros, fiscais, trabalhistas etc. É a partir dessas alavancas que os lugares lutam entre si 

para atrair novos empreendimentos, os quais, entretanto, obedecem a lógicas globais que impõem aos lugares 

e países uma nova medida do valor, planetária e implacável. Tal uso preferencial do território por empresas 

globais acaba desvalorizando não apenas as áreas que ficam de fora do processo, mas também as demais em-

presas, excluídas das mesmas preferências. (SANTOS, 1996)” 
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bém em suas próprias estratégias, além das questões concorrenciais (Idem). A microeco-

nomia também deve ter papel importante nessa questão (MARKUSEN, 1996). 

Diferente do que foi observado em países europeus, como na França, onde os espa-

ços onde atuavam os contendores acabavam por incorporar uma luta inter-regional, cujo 

vencedor se beneficiaria de um bem-estar “às custas” das perdas das outras regiões (AR-

BIX, 2006; LIPIETZ & BENKO, 1994), no Brasil a disputa foi por investimentos futuros. 

No entanto, o processo brasileiro mantém alguns pontos de contato com o caso francês, 

como observado com a desindustrialização do Grande ABC Paulista, que sofria também 

com a aplicação de processos de reestruturação industrial. O fato de as sete cidades do ABC 

já possuírem indústrias mais tradicionais, muitas delas há pelo menos quatro décadas em 

funcionamento, forçou demissões e enfraqueceu a força trabalhadora. O processo das dis-

putas interestaduais refletia uma luta anterior, pela redução da defasagem de desenvolvi-

mento inter-regional brasileiro (ARBIX, 2006).  

A questão da atração industrial chegou a pontos extremos, com contratação de em-

presas responsáveis pela promoção do lobby de cada estado, construção de portos e ferrovi-

as e alienação de impostos em níveis muito altos. (ARBIX, 2006; CARDOSO, 2006; 

CARLEIAL et al, 2002, dentre outros.)
55

.  

Os movimentos de atração industrial, a guerra dos lugares e todo o esforço de go-

vernadores e secretarias de planejamento, quando bem sucedidos, trouxeram as indústrias 

automobilísticas para seus territórios. No entanto, pensando pela lógica do desenvolvimen-

to, 

 

Ao contrário do que se imagina, segundo um estudo da Secretaria de As-

suntos Fiscais do BNDES sobre a análise da variação do produto interno 

bruto (PIB) dos estados, realizado com base em um trabalho do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) (COSSO, 2000), o principal re-

sultado da guerra fiscal, ao longo da década de 1990, teria sido um movi-
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 Esse ponto também aparece em Lemos, 2006: “Ao contrário das regiões centrais, a decisão de investimento 

em áreas subdesenvolvidas com base em novas oportunidades tecnológicas é bem limitada. Como os empre-

sários nestas áreas investem, em grande medida, a partir da apropriação das tecnologias geradas nas economi-

as centrais, as oportunidades de negócios são mais direcionadas para a abertura de novos mercados não oriun-

dos da introdução de novas tecnologias. No entanto, a incerteza neste ambiente de negócios é maior e o inves-

timento não ocorrerá se não for induzido, ou seja, se não houver uma redução da incerteza da demanda espe-

rada” (LEMOS, 2006: 176). O tema da participação do Estado para assegurar processos de desenvolvimento 

já foi referenciado na introdução deste trabalho, através de Gerscenkron (1962), Furtado (1973) e Amsdem 

(2001).  
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mento de reconcentração da economia brasileira em direção ao centro-sul 

do país, pois, a longo prazo, a generalização do conflito fiscal fez com que 

os ganhos iniciais dos estados mais pobres desaparecessem, já que as á-

reas mais ricas contam com uma infra-estrutura que melhor atende aos in-

teresses das indústrias (BOTELHO, 2002: 57). 

 

Quando da atração das indústrias, só o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) desembolsara US$ 15,2 bilhões para o setor automotivo
56

. Se 

confirmam, portanto, algumas premissas aqui adotadas, de que o simples fato de algumas 

regiões estarem mais desenvolvidas que outras propicia a continuação do desenvolvimento 

desigual. O freio para isso, que seria a participação mais ativa do Estado no direcionamento 

dos investimentos, foi negado ao longo dos anos 1990, muito em função do corpus ideoló-

gico que regia o governo central, de não interferência em investimentos privados, mesmo 

que esses só deslanchassem com financiamento público. Associa-se a isso a potencialidade 

de expansão do mercado nacional como um todo, não sendo necessário ocupá-lo mais em 

algumas regiões do que outras. A instalação de plantas era uma decisão que carecia mais de 

elementos logísticos e corporativos, favorecidos pelos incentivos. No momento em que se 

equalizam os incentivos, as vantagens locacionais, logísticas e infraestruturais voltam a ter 

mais peso. 

Todos esses movimentos são importantes para compreendermos as “batalhas” de-

flagradas naquele período. Há um momento inicial, crítico, em que se mesclam movimen-

tos corporativos, de um lado, e governamentais (internos e externos), de outro, momento 

em que se dão as decisões por novas instalações na América Latina. Mais especificamente, 

no Brasil, por todos os elementos já descritos. Esse momento inclui as disposições que es-

tavam sendo tomadas nas matrizes e nas filiais de grandes centros mundiais, conforme vis-

tos no primeiro capítulo. O avanço industrial para territórios periféricos era dado. Coube ao 

Brasil capitalizar essas decisões e viabilizar a chegada dessas indústrias em território nacio-

nal, o que foi feito, principalmente, quando das câmaras setoriais e da efetivação do Merco-

sul, em termos de acordo alfandegário, principalmente. 
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 “Além de montadoras, o BNDES apoiou diversos projetos de investimento de fabricantes de autopeças, 

fundamentais para a adequação do parque nacional à nova estrutura do setor. (...) Desde então, o Banco tem 

apoiado projetos de modernização de unidades fabris e reestitlizações de veículos.” Além dessas linhas de 

produção, o Banco também desenvolveu linhas de crédito para compra de caminhões e ônibus no país (PRA-

TES et al. In: ALÉM; GIAMBIAGGI, 2010: 268)  
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O segundo momento é quando se transfere a questão para a escala nacional. Envol-

veu a institucionalização do primeiro momento, através do Novo Regime Automotivo, em 

que foi criado um cenário em que se buscava mostrar que o mais vantajoso para o mercado 

automotivo era, efetivamente, instalar novas plantas industriais no país, mesmo que com 

menor geração de postos de trabalho do que aqueles que existiam nas plantas já situadas 

aqui. Em paralelo, em escala subnacional, “liberou-se” as esferas federativas para disputa-

rem entre si o aporte dos novos investimentos. Foi quando alguns estados de desenvolvi-

mento retardatário em relação ao centro produtivo nacional buscaram antecipar demandas e 

reduzir incertezas a partir de efeitos propulsores, se mostrando mais vantajosos para os no-

vos investimentos e portando-se como grandes parceiros das novas indústrias.  

Por fim, o terceiro momento, já na virada do século XX para o século XXI, é aquele 

a que se refere Botelho (2002), quando as disputas parecem estabilizar-se e voltar ao pata-

mar inicial. As vantagens oferecidas em termos de demandas e ofertas de condições infraes-

truturais e fiscais chegam a um limite, o que faz com que as decisões voltem a ser técnicas, 

territoriais e locacionais. Uma vez que as vantagens fiscais diferem tão pouco (e são tão 

extremas que todos os territórios parecem ser igualmente vantajosos nesses aspectos), as 

decisões retornam para as capacidades físicas, de escoamento e de acesso aos mercados 

consumidores, mesmo que esses não se situem no Brasil. 

A seguir, veremos brevemente o que se passou com o centro tradicional de industri-

alização nacional ao longo desse período, para, adiante, buscarmos uma breve síntese sobre 

os processos aqui descritos.  

 

2.6. O Grande ABC nos anos 1990 

 

O caso do Grande ABC Paulista é fundamental para completarmos a análise do 

momento de partida das novas regiões automobilísticas. A região viveu as consequências 

de todos os processos acima expostos, buscando soluções para um crescente processo de 

desindustrialização e de reestruturação produtiva nas indústrias de seu território. A primeira 

solução tentada foi no sentido de pressionar o Governo Federal a instalar as Câmaras Seto-

riais, mais especificamente a Câmara do Setor Automotivo, e, em seguida, de reforçar a 

necessidade de um Novo Regime Automotivo com participação dos trabalhadores, o que 
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não ocorreu. O número de associados nos sindicatos da região caiu entre o final dos anos 

1980 e o final da década de 1990. Processos de demissões voluntárias e não voluntárias 

foram recorrentes. Nesse momento se identifica uma mudança na atuação dos sindicatos 

locais, ampliando suas agendas em busca da sobrevivência associativa. As disputas entre as 

centrais sindicais refletiam a disputa político-partidária, sendo a Força Sindical apoiada por 

setores do Governo Federal (e o apoiando reciprocamente, inclusive na reeleição de FHC), 

e a CUT fincando pé na oposição ao que chamavam de ingerência do FMI na condução 

político-econômica do Brasil.  

Além da visão de que se carecia de competitividade industrial e produtiva, havia ou-

tras. A situação enxergada por Pacheco (1998) de falta de integração plena do mercado 

nacional, muito centrada nodalmente no estado de São Paulo, cobrava um preço que a con-

juntura aqui descrita acabou por acentuar. O excesso de reservas de mercado para setores 

estratégicos protegeu, por muitas décadas, indústrias carentes de inovações, e as barreiras 

para importações seguraram as baixas taxas de produtividade. Com a abertura comercial, os 

produtos feitos no Brasil, mesmo aqueles que carregavam tecnologias estrangeiras, não 

conseguiram competir em custos com os estrangeiros. Situação observável desde pequenos 

produtos de baixo valor agregado aos automóveis. A falta de competitividade gerou um 

processo de reestruturação defensiva face a um contexto de rápidas mudanças nos “padrões 

mundiais de produção, difusão e comercialização de tecnologias subjacentes à competitivi-

dade da indústria” (COUTINHO & FERRAZ, 1994)
57

. A essa falta de competitividade so-

mar-se-iam ainda questões internas, como a herança dos períodos de inflação desenfreada e 

perda do controle fiscal, além da grande dependência nacional da exportação de commodi-

ties, cuja oscilação de preços foi muito grande no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990. Nesse contexto, inúmeras demissões, em função da substituição dos trabalhadores 

por maquinário mais avançado, além dos próprios desarranjos estratégicos das grandes cor-

porações aqui localizadas, confluíram para a crise do ABC. 

No ABC, ao longo dos anos 1990, ocorria, segundo Márcia Leite (2000), um duplo 

movimento. O primeiro, ao se enxergar ali as consequências da forma como o Brasil inseri-

a-se no cenário econômico mundial de fins de século. Essa questão tem  
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 Essa reestruturação defensiva reflete os diversos processos já apontados acima, como demissões e substitui-

ção de trabalhadores por máquinas importadas, mas sem desenvolvimento de tecnologia nacional. 
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(...) impactado profundamente o setor de autopeças e de máquinas, provo-

cando uma grande mortandade entre as empresas e uma redução significa-

tiva de postos de trabalho. Convém lembrar também a tendência à desver-

ticalização das empresas e a terceirização de parcelas importantes da pro-

dução para pequenos fornecedores, o que tende a provocar a diminuição 

dos empregos melhor remunerados e o aumento do trabalho informal, 

sendo exemplos geradores de efeitos nocivos à redução de tarifas de im-

portação e à abertura do mercado nacional.  (LEITE, 2000: 89) 

 

O segundo, o de escassez de recursos locais, referentes à falta de políticas urbanas, infraes-

trutura e altos custos do porto de Santos (Idem). 

No entanto, a partir de 1996, diversas reuniões deram início a uma nova configura-

ção da disputa de classes na região, através do modelo que Francisco de Oliveira chamou 

de “antagonismo convergente” (OLIVEIRA, 1993). Em uma situação crítica, a estratégia, 

liderada pelo então prefeito de Santo André, Celso Daniel, se favorecia de uma nova safra 

de prefeitos eleitos, de oposição ao Governo Federal. Tinha como objetivo criar fóruns de 

participação do poder público, dos trabalhadores e dos empresários para firmar compromis-

sos de desenvolvimento regional, resultado da percepção que efeitos negativos estavam 

gerando externalidades negativas num aglomerado industrial de escala que poderia produzir 

uma espiral crítica sem volta
58

. Inicialmente com as Câmaras Intermunicipais, convergindo 

para a Câmara de Desenvolvimento do Grande ABC, o objetivo era planejar, com idéias 

ratificadas por todos os interessados, saídas economicamente viáveis para a região (LEITE, 

2000).  

O caso do ABC Paulista interessa na medida em que exportou estratégias para novas 

regiões automotivas e para clusters industriais no Brasil, incluindo os casos que serão ana-

lisados aqui. Com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência (2003-2010), os 

sindicatos locais também foram incorporados em estruturas consultivas do Governo Fede-

ral, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa estrutura foi 

montada depois das experiências bem sucedidas do ABC. Ali, o fenômeno ratificava o re-

conhecimento dos três macro-atores (poder público, empresários e trabalhadores) no pro-

cesso decisório dos rumos do ABC, com aval mútuo e dotação de capacidades decisórias. 
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 À época era comum se referir à situação de esgotamento do Grande ABC como “Custo ABC”. Sobre o 

tema, ver “Uma estratégia econômica para o Grande ABC” (DANIEL, 1996). 
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Paralelamente, funcionando como causa e consequência dos eventos ocorridos em 

São Paulo, aportaram as indústrias em diversos territórios que foram prontamente classifi-

cados como greenfields. As plantas instaladas traziam as novas configurações produtivas, 

sendo vistas como clusters produtivos potenciais, com capacidade de transbordamento, 

indução de demanda e criação de externalidades positivas, proporcionando, por fim, um 

processo de desenvolvimento regional. A médio prazo, portanto, objetivava-se a conforma-

ção de economias de escala. Pelas características já citadas e pelos efeitos conjunturais já 

apontados, as indústrias do setor automobilístico eram as “meninas dos olhos” dos gover-

nantes. A disputa inter-regional, com notórias perdas dos territórios produtivos mais tradi-

cionais foi bastante estudada, levando mesmo a políticas públicas sobre o tema, consolida-

das, mais recentemente, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (2004), do Mi-

nistério da Integração Nacional.  

 

Tabela 1.3: Número de trabalhadores formais, por grandes setores de produção, Grande ABC 

Paulista, anos selecionados entre 2000 e 2010. 

Grandes Seto-
res IBGE 

2000 2003 2007 2008 2009 2010 

Extr. mineral 75 73 193 178 162 191 

Ind. Transf. 193.806 194.466 246.790 255.452 243.801 261.802 

Serv. Ind. Prod. 2.627 2.368 4.475 4.503 4.503 4.615 

Constr. civil 13.852 15.255 26.235 30.594 34.687 40.609 

Comércio 74.169 83.585 115.736 123.616 126.824 134.858 

Serviços 194.634 221.108 261.778 276.361 283.703 308.339 

Adm. Pública 36.029 38.486 44.547 42.595 47.247 47.703 

Agropecuária 2.758 117 149 167 184 228 

Total 517.950 555.458 699.903 733.466 741.111 798.345 

 

  

Conforme se percebe na tabela 3, com a retomada do crescimento econômico, os pa-

tamares de geração de empregos e população empregada no Grande ABC também subiram. 
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2.7. Algumas observações importantes sobre o período: considerações 

parciais 

 

Feito aqui o esforço de reconstrução das últimas décadas do século XX, reforçando 

a relevância que tiveram para o objetivo deste trabalho, à luz de alguns marcos teóricos 

importantes, é fundamental dar sentido a esse apanhado, de modo que fique clara a forma 

como o Vale do Paraíba Fluminense e a Região Metropolitana de Salvador ingressam neste 

processo. 

As transformações do sistema produtivo mundial, juntamente com a quebra do 

compromisso fordista e à substituição por um regime de acumulação flexível, define o iní-

cio temporal da discussão. Os grandes objetivos, conforme apontados na introdução, eram a 

superação dos obstáculos ao desenvolvimento. Pelo jogo político-decisório ao longo das 

décadas, essa superação foi tecida por diferentes estratégias. A flexibilização dos capitais 

facilitou sua transposição para um número maior de países. O aumento do custo de produ-

ção nos países centrais, somado ao excesso de concorrência, e à saturação dos mercados, 

motivou as montadoras a buscar novos mercados mais baratos para produzir e com maior 

potencial para consumir. O movimento produtivo propriamente dito, somado ao movimento 

acumulativo, em termos de capitais, se “aliaram” na facilitação da ocupação de novos mer-

cados. Esse movimento, que segundo a Escola da Regulação ainda não forma um compro-

misso, mas que teve extrema importância no final do século XX, foi forte no Brasil, mesmo 

com suas características periféricas em termos de acumulação. As circunstâncias da eco-

nomia nacional apontadas aqui deixaram o país com poucas alternativas, senão integrar-se à 

onda global de flexibilização. 

Como aponta a Teoria da Regulação, é preciso entender como as economias nacio-

nais inserem-se no regime de acumulação. Nesse sentido, aprofundando na escala nacional, 

em um período de saída de períodos críticos, inclusive de desindustrialização, o país buscou 

a recuperação e a ampliação de sua indústria automobilística. Primeiro, através de um re-

gime de concertação com os atores relevantes para o processo de desenvolvimento. Depois, 

através de um conjunto de medidas que buscavam favorecer a produção do país, procuran-

do corrigir as distorções que as medidas tomadas pelo governo federal provocaram. Essas 

medidas, aliadas a outras questões de governança local, ou mesmo conjunturais, aguçaram 

os efeitos críticos na maior região industrial do Brasil (que já vinham desde a década de 
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1980). Buscava-se, pois, a recuperação, através da atração de investimentos estrangeiros no 

país.  

O quadro que se desenhou, principalmente a partir dos anos de 1990, é extremamen-

te complexo. É impossível adotar monocausalidades nos processos de atração industriais, 

bem como seria ingênuo indicar que as consequências foram apenas positivas ou negativas, 

de forma binomial. A grande diversidade geográfica e produtiva do Brasil impede que ob-

servemos apenas uma dimensão dos fatos. Por isso, desde o início, a perspectiva adotada 

neste trabalho é comparativa. A profícua produção da sociologia do trabalho brasileira do 

período nos ajuda a compreender as diversas matizes do desenvolvimento produtivo recente 

no país. Tem-se, pois, a motivação de mais uma contribuição para a compreensão dos even-

tos e de que maneira chegamos ao tempo presente.  

Serão apresentados na seção seguinte dois casos com inúmeros pontos de contato, 

bem como com especificidades cruciais para seu desenvolvimento. O mercado de trabalho, 

lócus escolhido para a compreensão do processo econômico, servirá como macroindicador 

das consequências mais diretas da instalação das plantas industriais e da inserção das regi-

ões na esteira produtiva automobilística global. É esse o marco zero que norteia esta tese. 

Dos protocolos de intenções às interações dos diferentes atores locais e nacionais, da con-

juntura política aos efeitos no trabalho organizado, tentaremos dar conta de controlar diver-

sas variáveis cujas importâncias serão mensuradas, na medida do possível. As característi-

cas produtivas locais e suas transformações ao longo dos anos em que se debateu e se deci-

diu pela instalação de plantas industriais automotivas serão de grande relevância para avali-

armos algumas das hipóteses aqui levantadas. Os movimentos político-institucionais nos 

auxiliam na compreensão dos movimentos que  cada região deu no sentido de assegurar a 

promoção de economias de escala, em movimentos virtuosos de crescimento e desenvolvi-

mento.  

Adiante, as regiões serão apresentadas em seu histórico recente. Por vezes será ne-

cessário lançar mão de comparações com outras localidades, de maneira a traçar paralelos, 

sejam no Brasil, sejam no exterior. A própria configuração do mundo produtivo atual nos 

força a tal empreitada. Os dois casos entrarão, finalmente, no jogo para, posteriormente, 

serem comparados, de modo a elegermos aquelas variáveis que destoam em cada caso e 
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que formarão um conjunto de elementos diferenciais para o desenvolvimento de cada regi-

ão.  
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2ª Seção: A caracterização das regiões em estudo 

Introdução 

 

Feito o resgate histórico da seção anterior, trataremos agora das regiões em estudo. 

A partir da coleta de diversos dados, desenvolve-se a hipótese de que nas regiões em estudo 

havia uma estrutura que guiou o seu desenvolvimento de forma distinta. Fazem parte do 

que chamamos de estrutura, três dimensões: a produtiva, a sociopolítica e a infraestrutural. 

Com isso, os resultados do desenvolvimento das duas regiões analisadas são distintos (sem 

que se faça necessariamente valoração desta distinção). Portanto, o objetivo central da tese 

é avaliar de que maneira as características existentes ou desenvolvidas ao longo do período 

de estudos dessas regiões concorreram para os diferenciais no desenvolvimento regional e 

de que maneira as indústrias automobilísticas contribuíram para tanto. Desta forma, busca-

se dialogar com o tema do desenvolvimento regional, a partir de uma análise empírica, le-

vando em consideração diversas naturezas de dados. 

O ponto de contato entre ambas as regiões são as políticas de atração industrial, lo-

calizadas em meados dos anos 1990. Na exposição dos objetos, há a descrição pormenori-

zada das disputas regionais pelas indústrias. Em linhas gerais, pode-se dizer que a disputa 

se deu a partir de eventos importantes: o fim da reserva de mercado para as indústrias já 

instaladas, a Câmara Setorial Automotiva, o Novo Regime Automotivo, de 1995/96 e a 

consolidação do Mercosul. Além disso, a entrada de novos estados na disputa por indústrias 

automobilísticas, o que alterou a geografia do automóvel no Brasil e os efeitos da deflagra-

ção da “guerra fiscal”, momento marcado pela alteração, por parte do Governo Federal, de 

seu papel de árbitro do direcionamento de investimentos estrangeiros e da regulação da 

disputa federativa. Esse evento permitiu a guerra por isenção de impostos e a extremada 

oferta de benefícios locacionais e infraestruturais. É dessa disputa que se consolida o ponto 

inicial desta tese, uma vez que as regiões aqui analisadas já contavam com indústrias de 

outras matrizes, mas viram na conjuntura uma forma de diversificar seus parques produti-

vos e impulsionar seus índices de desenvolvimento. Isso se deu a partir da matriz automobi-

lística que, embora reestruturada e bastante automatizada, ainda contava (e conta) com po-

tencial de geração de externalidades positivas, quais sejam: sendo indústrias de alta tecno-

logia, agregam ao entorno regional o rótulo de região de desenvolvimento tecnológico a-
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vançado; geram expectativas de integração regional, uma vez que seus parques industriais 

demandam empresas prestadoras de serviços e empresas sistemistas e autopartistas; trans-

bordam, mesmo com os incentivos fiscais, recursos para a região na forma de elevação da 

média salarial em comparação com os salários pagos por indústrias de bens de consumo 

não-duráveis ou com aqueles pagos pelo comércio e pelo setor de serviços. 

Para dar conta do esforço aqui empreendido, vamos analisar um período marcado 

por dois pontos temporais: a conjuntura no momento da atração dessas indústrias e o mo-

mento atual, considerando, naturalmente, fatos relevantes nesse intervalo. Define-se, pois, o 

ponto de partida com a vinda da fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus para Resende 

e o ponto de chegada na publicação do Novo Regime Automotivo do governo de Dilma 

Rousseff, em outubro de 2012. 

 

Capítulo 1: A caracterização das regiões em estudo 

 

A indústria automobilística tem uma qualidade, uma característica que só 

ela tem. É uma indústria onde o produto é fabricado várias vezes ao lon-

go de 20 anos subsequentes à sua produção. (...) Existe uma tradição, 

têm financeiras, têm lojas de revendas, etc. Então ela é uma indutora de 

um sem número de outras atividades, (...) sem falar nas autopeças alter-

nativas. (...) Não há país desenvolvido decente no mundo que não tenha 

uma fábrica de automóveis, não tenha indústria automobilística. (...) A 

indústria automobilística é uma marca de desenvolvimento industrial. É o 

automóvel quase que consolida todo o conhecimento...(...) País que se 

preza tem que ter indústria automobilística. Mais ainda, Estado que se 

preza no Brasil tem que ter indústria automobilística. (Márcio Fortes - ex-

secretário de indústria e comércio do Rio de Janeiro, APUD: ABREU & 

RAMALHO, 2000: 6-7) 
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1.1. Vale do Paraíba Fluminense  

 

A região do Vale do Paraíba tem localização privilegiada. Situada entre Rio de Ja-

neiro, São Paulo e Minas Gerais, conta ainda com boa infraestrutura de transportes, eletri-

cidade e abastecimento de água, o que facilitou a instalação da Companhia Siderúrgica Na-

cional em Volta Redonda, no início da década de 1940 (MARAFON & RIBEIRO 2001), 

em torno da qual se desenvolveu uma forte relação região/indústria (SANTOS, 2006).  

O maior município da região, em termos populacionais e em termos de Produto In-

terno Bruto é Volta Redonda. O maior PIB per capita é o de Porto Real. A população total 

da microrregião do Vale do Paraíba Fluminense é de 680.011, segundo o Censo Demográ-

fico de 2010, o que representa um crescimento de 9,2% com relação à população de 2000, 

que era de 622.756. Pouco mais da metade da população se declara de cor branca (51,2%), 

além de 35,7% de pardos e de 12,3% de pretos. 

Durante muitos anos, o grande produto regional do Vale do Paraíba (paulista ou 

fluminense) foi o café, que entrou em decadência quando do esgotamento dos solos, além 

da enorme dependência por parte dos agricultores fluminenses da mão de obra escrava. O 

primeiro surto industrial da região (anterior à CSN) se deu no setor têxtil, nas cidades com 

capital acumulado ainda do período do café, invertido para indústria de bens de consumo. 

(MARAFON, G. et al: 2005). 

 

1.1.1. Breve histórico do Desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba Fluminense 

 

De volta ao cenário nacional com o projeto desenvolvimentista de Getúlio Vargas, 

nos anos 1930 e 1940, a região recebeu a primeira indústria de base brasileira: a Companhia 

Siderúrgica Nacional. O Vale do Paraíba Fluminense fazia parte do então Estado do Rio de 

Janeiro, separado do estado da Guanabara, onde localizava-se a capital do país. No período 

anterior à fusão, concluída em 1975, a deficiência econômica do antigo estado do Rio de 

Janeiro, com raras exceções, das quais a CSN era uma delas, contrastava com o estágio de 

maior desenvolvimento da Guanabara. Após a unificação do estado, esse contraste mais 

aparente se reduziria gradualmente. Ao final do século XX, com a chegada das indústrias 

automobilísticas no sul do estado e com os altos investimentos petrolíferos na Bacia de 
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Campos, além das alterações no perfil produtivo da própria capital, é possível identificar 

eixos de forte desenvolvimento fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Nos anos posteriores à década de 1970, pouco depois da fusão dos dois estados, a 

participação econômica do estado do Rio de Janeiro iniciou uma clara tendência de queda, 

comparada ao resto do país. Considerados Guanabara e Rio de Janeiro, a participação do 

que viria a ser o estado do Rio de Janeiro no total da produção econômica nacional era, em 

1970, de 16,1%. Esse número, mesmo com a fusão, caiu para 13,6% em 1980. Se desagre-

garmos os setores produtivos, os índices reiteram a queda de participação. O setor primário 

observou redução de participação de 2,4% para 2,0%. O setor secundário caiu de 15,2% 

para 11,9%. Por fim, o terciário diminuiu de 20,6% para 18,2% (CANO, 2000).  O PIB 

estadual reduziu sua participação de 16,07%, em 1970, para 11,39%, em 1990, embora com 

tendências de elevação ao fim do século XX.  

 

Essa tendência ascendente encontra fundamento, por um lado, na produ-

ção de petróleo e gás natural na Bacia de Campos que, justamente nesse 

período final dos anos noventa, registrou crescimento muito elevado, ca-

paz de responder (...) por 15,97% do PIB estadual no ano 2000 e, por ou-

tro lado, na expansão do setor terciário, como eixo da redefinição da eco-

nomia estadual no final do século XX. (AJARA, 2006: 31) 

 

O setor terciário foi responsável por 71,7% do PIB estadual, tendo contribuído com 63,3% 

para o crescimento do mesmo entre 1980 e 2000. 

 O período pós-1980 aponta ainda, mais marcadamente, a direção para onde seguiu o 

estado e, principalmente, o município do Rio de Janeiro, em relação às suas características 

produtivas. A Região Metropolitana concentrou o crescimento do setor terciário do estado 

entre 1980 e 2000 (AJARA, 2006). Enquanto isso, outras regiões também alteraram em 

parte ou por completo suas vocações produtivas. Das antigas salinas, a Região dos Lagos 

(Baixadas Litorâneas) seguiu o rumo dos serviços, contando ainda com os royalties da ex-

tração de petróleo. O Norte Fluminense, embora ainda produza cana-de-açúcar, é hoje o 

maior produtor de petróleo do país, com quase 80% da produção nacional localizada na 

Bacia de Campos, o que desenvolveu, e muito, os municípios de Campos dos Goytacazes e 

Macaé (AJARA, 2006). 
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 No Sul do estado, em 1993, a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional in-

tegrou-se ao Plano Nacional de Desestatização59, cunhado no governo Collor de Mello e 

seguido por seus sucessores, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. O Plano englo-

bava algumas demandas pela redução do Estado brasileiro que integraram a nova agenda de 

condução política e econômica do Brasil no fim dos anos 1980, em consonância com o pro-

cesso de flexibilização do regime de acumulação que, aos poucos, se tornou hegemônico, 

como demonstrado na primeira seção. 

 O saldo da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional para a região foi alar-

mante. Programas de Demissão Voluntária (PDV), demissões sumárias e terceirização da 

mão-de-obra contrastaram-se com os crescentes aumentos de receita da Companhia60. Esse 

processo refletia, no entanto, uma mudança de perfil das antigas estatais em termos estraté-

gicos com relação ao mercado interno, à integração industrial e ao mercado externo. Anali-

sando essa alteração da natureza das siderúrgicas brasileiras, dentre elas a CSN, e sua estra-

tégia de atuação nos mercados, Pacheco afirma que: 

 
Com a privatização, a reestruturação da indústria tem como conseqüência a ele-

vação do poder de mercado dos dois maiores grupos siderúrgicos do país e a 

maior especialização de suas unidades produtivas, com reforço da concentração 

no Sudeste e no Rio Grande do Sul. A privatização das grandes empresas esta-

tais (Usiminas, CST, Acesita e CSN), por outro lado, parece reforçar os planos 

de uma presença menos instável nos mercados internacionais, através de inves-

timentos em segmentos de maior valor agregado, ao mesmo tempo em que tende 

a ser reforçada a relação com os consumidores internos mais importantes, sobre-

tudo o setor automobilístico, trazendo vantagens à localização do parque auto-

motivo nas proximidades dos grandes fornecedores, como CSN e Usiminas. 

(PACHECO, 1998: 143)
61

 

 

Em linhas gerais, pode-se perceber, no número de vínculos ativos por setor produti-

vo, os impactos do processo de privatização e todos os eventos que o antecederam (tabela 

2.1). 

 

                                                           
59

 Lei 8031/1990, reeditada pela Lei 9491, de 1997.  A CSN foi adquirida por um consórcio que envolvia o 

Grupo Vicunha, o Banco Bradesco e o Banco Bamerindus. 
60

 Vide os documentos “Demonstrações Financeiras Padronizadas”, publicados anualmente pela própria com-

panhia. O número de ações ordinárias em circulação no mercado praticamente dobrou, ao passo que os ativos 

totais, que atingiram R$7 bilhões em 1997 (primeiro ano disponível para pesquisa on line), chegaram a R$ 26 

bi dez anos depois e a R$ 48,6 bi, ao final de 2013. (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, 1997; 

2007; 2013).  
61

 Pelos resultados das empresas, percebe-se que nem todas essas expectativas foram alcançadas. O mercado 

segue extremamente volátil, principalmente em função das crises no mercado externo. O ponto crítico, nesse 

sentido, pode ser observado durante a crise mundial de 2008/2009. 
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Tabela 2.1: Número de empregos formais, por grandes setores produtivos, Vale 

do Paraíba Fluminense, 1990-1995. 

Grandes 
Setores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indústria 38.777 38.174 35.610 35.399 35.712 34.222 

Construção 
Civil 6.327 4.318 3.155 3.424 5.324 4.768 

Comércio 14.185 13.424 12.386 13.036 15.800 15.811 

Serviços 39.401 37.932 35.891 37.079 40.775 49.762 

Agropecuária 754 579 790 875 1999 2.300 

Total 99.444 94.427 87.832 89.813 99.610 106.863 

Fonte: RAIS/MTE, 1990-1994. 

 

A partir da segunda metade da década de 1990, a região viu – principalmente na 

CSN já privatizada – o recrudescimento do processo de reestruturação produtiva  

 

como uma conformação das estratégias corporativas em direção a algumas carac-

terísticas do modelo das plataformas-satélite, particularmente, do rebaixamento 

de custos operacionais e padrões de remuneração da força de trabalho, e otimiza-

ção de fatores locacionais fiscais e de instalação (RAMALHO, 2005: 4).  

 

A Companhia Siderúrgica Nacional impulsionou seu desenvolvimento posterior à privati-

zação à base do que foi chamado de “reestruturação defensiva” (COUTINHO & FERRAZ, 

1994), na tentativa de aumentar seus níveis de produtividade e competitividade. Com isso, 

adotou a estratégia do enxugamento de folha salarial, redução de custos e maior produtivi-

dade por operário. O escritório central da siderúrgica, hoje desocupado, é símbolo dessas 

novas estratégias, uma vez que o setor de executivos da CSN trabalha atualmente fora de 

Volta Redonda. 

 Ainda em meados dos anos 1990, como resultado, dentre diversas outras razões, da 

fragmentação e da desigualdade do processo de desenvolvimento brasileiro, inúmeras loca-

lidades (estados e municípios) entraram no jogo da “guerra fiscal”. O estado do Rio de Ja-

neiro é, em menor escala, um exemplo dessa trajetória fragmentada de desenvolvimento 

que tende a se acentuar sem a devida regulação política, num movimento de inclu-

são/exclusão de suas micro e mesorregiões (AJARA, 2001)62.  

                                                           
62

 O exemplo mais claro de exclusão é a região Noroeste do estado. 
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 A solução das localidades para acompanhar as ondas de desenvolvimento e atração 

industrial de meados dos anos 1990 foi entrar nas disputas federativas. Sem um claro proje-

to nacional de desenvolvimento e com a esquiva do poder central à regulação da disputa 

entre os estados, unidades da federação e municípios “deflagraram” a guerra dos lugares63 – 

conforme nomenclatura adotada pelo geógrafo Milton Santos (1999) – para atração de in-

vestimentos. A região do Vale do Paraíba Fluminense, depois de assistir à privatização da 

CSN, seguiu no mesmo caminho, aproveitando-se de um momento político de articulação 

estadual-nacional para desenvolver políticas e protocolos de atração industrial. Essa articu-

lação ocorreu muito em função do momento político dos estados envolvidos nas disputas 

por indústrias.  

De maneira geral, como aponta Pacheco (1998), o esforço se deu no sentido de a 

competição interna impulsionar a conexão com os mercados internacionais, sem necessari-

amente completar a integração interdependente do mercado nacional, gerando plataformas 

de exportação regionais. Sem a devida ingerência do Governo Federal para frear os movi-

mentos concentradores de desenvolvimento, os investimentos recaíram sobre alguns esta-

dos. Enclaves de desenvolvimento parecem ter surgido, numa disputa em que algumas loca-

lidades ganharam em detrimento da exclusão de outras, como sinaliza Ajara: 

 

Constatou-se ainda (...) que o movimento reconcentrador, ao atuar nas áreas cen-

trais da economia brasileira, constrói espaços ganhadores, de extensão contínua 

que ignoram os limites das Unidades Federadas e que concentram a importância 

das atividades econômicas, os centros de pesquisa e desenvolvimento de alta 

tecnologia, os adensamentos urbanos, a qualificação profissional, os serviços a-

vançados (AJARA, 2001: 368). 

 

O processo observado indica uma transição entre os modelos propostos por Ann 

Markusen (1995), apresentados na introdução deste trabalho. O Vale do Paraíba Fluminen-

se deixa de caracterizar-se majoritariamente pelo amparo do Estado (e.g. CSN e Academia 

Militar das Agulhas Negras), passando a um modelo de plataforma-satélite. Esse fenômeno 

reproduz-se em escala nacional, se considerarmos o Mercosul como uma região de escala 

internacional. Como afirma Adalberto Cardoso, uma das principais motivações para a vinda 

das indústrias para o Brasil foi a relativa facilidade de operar em um centro exportador bem 

                                                           
63

 Termo menos restritivo do que os conceitos de “região” ou “localidades”, que pode abarcar diversas esca-

las. 
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estruturado, de modo que os produtos pudessem chegar com mais facilidade aos países do 

Mercosul, sem que as plantas industriais tivessem que ser alocadas em países como  Argen-

tina, Uruguai e Paraguai (CARDOSO, 2006).  

Apesar de a “guerra fiscal” ser recorrentemente situada como condição central no 

referido processo de atração industrial, ela não explica sozinha a vinda de montadoras 

(principalmente automotivas) para o mercado brasileiro. De fato, com o fim da reserva de 

mercado que vigorava desde os anos 1950, com uma abertura para influxo de novas indús-

trias nos anos 1970, as diversas montadoras de automóveis que aportaram no Brasil já havi-

am tomado a decisão de instalar-se no país. Entretanto, essa decisão se deu mais baseada no 

Novo Regime Automotivo e no Mercosul do que na isenção de tributos estaduais. O pro-

cesso de “doação” de benefícios dos estados para as montadoras apenas definiu a localiza-

ção final das novas indústrias internamente (CARDOSO & COVARRUBIAS, 2006).  

Foi dessa forma que se inseriu o Vale do Paraíba Fluminense na cadeia automotiva 

global, como um nó de desenvolvimento de alta tecnologia, em meio a profundas mudanças 

regionais do processo de reestruturação produtiva nacional e mundial. A ausência firme de 

um regulador da disputa federativa, por opção política do executivo, permitiu que estados 

com planos ousados de atração industrial fossem bem sucedidos nas disputas com outras 

unidades da Federação. Além disso, principalmente depois da eleição de Fernando Henri-

que Cardoso (1995-2002), as bancadas de apoio ao Governo Federal aumentaram enorme-

mente. O PSDB elegeu, no mesmo ano (1994), três, dos quatro governadores do Sudeste, 

dentre eles, Marcello Alencar, chefe da equipe responsável pela vinda da Volkswagen Ca-

minhões e Ônibus. Em estados de grande relevância econômica, diversos governadores 

pertenciam à base aliada da Presidência. Ao todo, foram 99 deputados federais eleitos so-

mente pelo PSDB (TSE, acessado em 16.07.2010).  

Nas eleições de 1994, percebe-se um fortalecimento do apoio da aliança governa-

mental aos protocolos de atração industrial. Não funcionando necessariamente como regra, 

há uma combinação entre vinda de indústrias, governos eleitos que compunham a base ali-

ada e afastamento do governo central nas disputas interestaduais. No Rio de Janeiro, Mar-

cello Alencar, do PSDB, era o governador quando da vinda da Volkswagen. Em Minas 

Gerais, Eduardo Azeredo, PSDB, estava à frente do estado na disputa pela Mercedes 
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Benz64; no Rio Grande do Sul, o governador era Antônio Britto, PMDB aliado ao Governo 

Federal; na Bahia, Paulo Souto, PFL, mesmo partido do Senador Antônio Carlos Maga-

lhães e do então Vice-Presidente da República, Marco Maciel. No Paraná, o governador era 

Jaime Lerner, PFL, entre 1998-2002, período em que Audi-Volks e Chrysler se decidiram 

pelo estado. Este fenômeno se observou também em Goiás (Maguito Vilela, PMDB aliado 

ao Governo Federal). A exceção ficaria com o Governador Anthony Garotinho, eleito em 

1998, ainda pelo PDT, de postura crítica ao Governo Federal. No entanto, em seu caso, 

deve ser considerada, mesmo que minimamente, a geração de externalidades pela presença 

da Volkswagen65. 

Se Volta Redonda, através da privatização da CSN, constrói um cenário negativo no 

início do período analisado, o município de Resende assume forte caráter simbólico na in-

serção do Vale do Paraíba Fluminense nos processos de reestruturação produtiva e de rees-

pacialização industrial pela via automotiva. Ao longo da década de 1990, com a abertura do 

mercado nacional ao capital externo, muitas das fábricas (majoritariamente situadas no 

Grande ABC paulista) sofreram com as mudanças de estratégias empresariais adequadas ao 

novo contexto do mercado. Em Resende, houve uma gradual alteração no seu padrão pro-

dutivo. Ao mesmo tempo em que indústrias de alimentos fecharam, indústrias de bens de 

produção e de bens de consumo duráveis aportaram.   

 Para a vinda das duas automobilísticas “pioneiras” (Volks e PSA Peugeot-Citroën) 

na região, foram relevantes alguns fatores endógenos do Sul Fluminense, bem como ele-

mentos de desenvolvimento gradualmente implantados. Segundo um executivo da Peugeot-

Citroën, em entrevista a José Ricardo Ramalho e Marco Aurélio Santana (2002), foi impor-

tante  

 

                                                           
64

 Em Juiz de Fora, o Governador que sucedeu Azeredo, Itamar Franco, iniciou uma investigação sobre o 

volume de incentivos dados à montadora (ISTOÉ, 03 de março de 1999). 
65

 Outro ponto relevante a ser considerado é o aumento de capital político que uma empresa automobilística 

traz. Isso fica claro na afirmação de Márcio Fortes, no início do capítulo, e é reforçado pelo ex-Deputado José 

Carlos Aleluia, no próximo capítulo. Os efeitos negativos da saída da Ford do RS são a comprovação pela via 

inversa. Uma vez iniciadas as discussões sobre a vinda de uma montadora, parece ser extremamente eficaz, 

em termos políticos, que essa transação se confirme. O tema da desistência da Ford foi amplamente utilizado 

pela oposição durante as eleições em que o então governador do RS, Olívio Dutra, que tentava a reeleição, foi 

derrotado. Mesmo alguns anos depois, a discussão foi resgatada nas eleições de 2014, quando o ex-

governador tentou a eleição para o Senado (“PT se acomodou em ter poder e cargo, diz Olívio Dutra”, Carta 

Capital, 29/08/2014, acessado em 30/08/2014). 
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a proximidade com dois grandes centros de consumo no Brasil, São Paulo e Rio 

de Janeiro. São Paulo ainda é responsável por 40% do mercado automotivo. (...) 

O Rio de Janeiro deve contribuir com mais uns 15% (...). E com uma estrada, que 

é a Dutra, que estava em vias de privatização e melhorava demais. (...) Fora isso, 

o Porto de Sepetiba foi um atrativo. Sabia-se que, alguns anos mais tarde, esse 

porto estaria funcionando e seria um dos portos mais importantes da América do 

Sul. (Executivo da PSA, apud RAMALHO & SANTANA, 2002: 86) 

 

 Ramalho e Santana fazem a leitura da “fuga” do Grande ABC Paulista (tomado co-

mo um brownfield) como opção para aportes de novos investimentos em outras regiões. 

Acrescentam ainda como fator atrativo a chancela do Governo Federal às iniciativas do 

governo do Estado do Rio de Janeiro. A visão geral por parte do executivo estadual era de 

que uma indústria automobilística seria importante indutora de desenvolvimento, além de 

uma marca industrial forte para uma dada região.  

 

1.1.2. A Volkswagen: 

 

Os esforços para a instalação da Volkswagen não foram apenas do governo estadu-

al, envolvendo também as municipalidades. Segundo entrevista de um secretário municipal 

de Resende, a Volkswagen enviara para diversas cidades brasileiras um questionário com 

inúmeros itens que deveriam constar para que a montadora começasse a considerar implan-

tar uma fábrica no local. Segundo ele, Resende preenchia todos os itens. Com isso, seguiu-

se um processo seletivo eliminatório em que duas cidades se mostraram aptas.  

 

Mas deve-se dizer que não foi uma decisão meramente técnica. Os funcionários 

da prefeitura têm a percepção clara de ter se tratado, em última instância, de um 

processo político e de que a renúncia fiscal foi algo bastante evidente (RAMA-

LHO & SANTANA, 2002: 87-8, grifos meus). 

 

Ainda, 

 

O governo estadual entrou com sua parcela de recursos colocando à disposição da 

VW excepcionais condições de infra-estrutura. Foram gastos US$ 15 milhões, 

distribuídos da seguinte forma: a) uma estação de força elétrica para a fábrica no 

valor de US$ 4 milhões; b) uma linha nova de canalização de gás de 14 quilôme-

tros, no valor de US$ 7,3 milhões; c) uma estrada asfaltada de 3,4 km, no valor de 

US$ 2,3 milhões; d) recursos para que as autoridades municipais providencias-

sem para a fábrica postes de luz, sinalização, água, esgoto, transporte etc., no va-
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lor de US$ 2,1 milhões; e) uma infra-estrutura de telecomunicações com ligações 

através de fibra ótica. (RAMALHO & SANTANA, 2002: 88) 

 

Já em consonância com as tendências de reestruturação produtiva da época, a planta 

da Volkswagen instalou-se no estado do Rio de Janeiro totalmente pensada no modelo de 

consórcio modular. Essa era uma vantagem em comparação a processos de reestruturação, 

custosos em termos financeiros e políticos, uma vez que geram desemprego e reações das 

organizações sindicais. Em Resende, a Volks chegava com uma planta desenhada em tec-

nologia bastante avançada. A montadora testava uma configuração pioneira que seria repli-

cada em outros países. Mesmo que o processo de reconfiguração industrial já não fosse 

fenômeno novo (plantas mexicanas e norteamericanas, por exemplo, passaram por esse 

processo ainda nos anos 1980, principalmente a partir da pressão gerada pela invasão japo-

nesa – VEGA, 2004; GUADARRAMA e OLIVEIRA: 2001; COVARRUBIAS, 1998, além 

de todos os exemplos apresentados na primeira seção – BOYER & FREYSSENET, 2003), 

o consórcio modular tinha especificidades ainda inéditas para a montadora alemã. Como 

demonstrou Dreifuss, ainda no período de instalação: 

 
Cada fornecedor instala suas peças e componentes diretamente nos cem ônibus 

que estão sendo produzidos por mês [número de veículos produzidos quando da 

instalação da montadora em Resende – observação minha]. Na primeira etapa 

são apenas quatro fornecedores ‘compostos’: MWM (motores), Iochpe e Maxion 

(cabine e chassi), Rockwell (eixos). Serão ao todo oito fornecedoras finais, sem 

um único funcionário da Volkswagen na linha. A VW acompanhará tudo através 

de um sistema de computadores, somente intervindo na aprovação dos produtos 

e nos testes finais. No fim, os fornecedores passam a fazer parte de três categori-

as possíveis: articuladores de sistemas, especialistas em componentes e produto-

res de autopeças. (DREIFUSS, 1996: 55)
66

 

 

O modelo de consórcio modular é atribuído a algumas concepções de José Ignácio 

Lopez, engenheiro egresso da GM, que havia sido um dos responsáveis pela joint-venture 

da Autolatina. Uma vez identificado que a experiência conjunta com a Ford havia sido no-

civa para o desenvolvimento de produtos mais complexos pela Volks, cunhou-se a ideia de 

concentrar na VW apenas a parte de projetos de design e relação final com o cliente, ao 

passo que todos os processos de produção caberiam aos seus fornecedores (SAKO, 2006). 

                                                           
66

 Nesse mesmo trabalho, Dreifuss analisa inúmeros outros casos de joint-ventures globais entre grandes em-

presas privadas de modo a dominar mercados periféricos (DREIFUSS, 1996). O tempo futuro de alguns ver-

bos se deve pelo ano de escrita da obra.  
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Ou seja, seria uma espécie de radicalização da terceirização pela empresa principal, dentro 

da própria linha de montagem. Os investimentos para construção dos edifícios e para a 

compra do maquinário, no entanto, foram da própria Volkswagen. Dessa forma, a empresa 

controla todos os fatores de produção da planta (Idem). A divisão, conforme identificada 

pela autora, fica da seguinte forma: terrenos e prédios pertencem à fábrica alemã, mas seus 

fornecedores não pagam aluguéis. Máquinas e equipamentos de todas as etapas de produ-

ção também são de propriedade da Volks. Ambulatórios e refeitórios são cobrados, mas os 

fornecedores não pagam pelo uso da eletricidade. Por fim, 

 

Inventários de materiais e peças na fábrica também são de propriedade da VW. 

Normalmente, uma empresa externa de logística (Binnoto) entrega as peças em 

um centro de consolidação, e outra empresa de logística (Union Manten) faz o re-

gistro em nome da VW, para depois levá-las para a linha de montagem. Como os 

fornecedores parceiros só utilizam material e peças “em consignação”, eles não 

são pagos pelo material com que trabalham, e, portanto, não tem noção de como 

vão realizar os seus lucros. Além disso, como os inventários são da Volkswagen, 

os fornecedores não estão estimulados a baixar os custos a partir dos inventários 

existentes (SAKO, 2006: 65). 

 

Uma empresa nacional de logística funciona como auxiliar da Volks na organização 

e na estruturação da planta, incluindo investimentos captados por ela para serem investidos 

na organização do consórcio modular. É a BMB Mode Center, que descreve sua função na 

parceria como “geração de vantagem competitiva para a MAN Latin America. Através des-

sa parceria exclusiva, a BMB desenvolve e oferta soluções pautadas no conceito Sob Medi-

da para os Caminhões e Ônibus Volkswagen” (Portal da BMB, acessado em 10/09/2014). 

A BMB investiu cerca de R$ 1,8 milhão na expansão da planta da Volks em 2005 (Anúncio 

de Projetos de Investimentos, RENAI/MDIC, 2005). 

De modo geral, o que se percebe, portanto, é que a Volks controla seus fornecedores 

através da posse de todos os meios de produção, terceirizando a gestão de pessoas. Não 

parece haver um incentivo para que as autopartistas desenvolvam novas tecnologias, sendo 

relegadas à composição da linha de produção e responsáveis pelo controle da sua mão de 

obra.  

A estratégia adotada pela Volks, de centralizar a posse do maquinário foi uma opção 

que se deu em decorrência da incapacidade de as autopartistas exercerem seus investimen-

tos para instalação na região, à época. Apesar dos inúmeros incentivos públicos, a taxa de 
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juros básica posicionava-se em torno de 25%, o que dificultava o acesso a linhas de crédito 

para novos empreendimentos (SAKO, 2006)67. Além disso, com o baixo custo encontrado 

para contratação de mão de obra, a planta ficou menos automatizada do que o esperado, 

“com quase 100 por cento de trabalho manual na pintura e na soldagem” (Idem: 66). O bai-

xo custo da mão de obra fez com que parecessem desnecessários os gastos com importação, 

transporte e manutenção de máquinas, mesmo com os incentivos dados pelos governos. Em 

2004, foi feito um movimento de substituição de fornecedores, com vistas à maior automa-

tização da linha de produção.  

Com relação à divisão do trabalho interno na fábrica, os funcionários da Volks ocu-

pam-se do setor de criação e de gerenciamento, ao passo que os funcionários das outras 

empresas trabalham na produção física, propriamente dita.   

O direcionamento na política de contratações da Volks se deu em torno dos traba-

lhadores da própria região. A formação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) local foi considerada suficiente pelos empregadores. Além disso, foi estreitada a 

relação entre os alemães da empresa e o Senai, que recebeu instrumentos para cursos rela-

cionados à produção automobilística, além de ofertas de convênios e aulas dentro da fábrica 

(RAMALHO & SANTANA, 2002). Para um diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, em entrevista aos autores, esse intercâmbio resultou positivo, uma vez que capa-

citou o centro de uma nova forma de produção, distinta da expertise que ele trazia das plan-

tas do Grande ABC. Além do ensino das técnicas a serem utilizadas no trabalho, a Volks se 

preocupou em apresentar alguns elementos da cultura da montadora para todos os supervi-

sores, independente da empresa contratada/sistemista. Isso ajudou na criação de uma iden-

tidade comum aos trabalhadores em torno da Volkswagen (SAKO, 2006).  

A essa “cultura” apresentada pela empresa, soma-se um contexto nacional de busca 

permanente pela “empregabilidade”, em função da crise do emprego que vivia o país na 

segunda metade da década de 1990. Com isso, além da formação específica que se oferecia 

através das referidas parcerias, pôde-se perceber que “(...) A tônica, ao longo de toda a dé-

cada de 1990, foi a pressão sobre os trabalhadores para que se tornassem ‘empregáveis’, 

                                                           
67

 Mari Sako fala em torno de 40% “em meados dos anos 1990” (SAKO, 2006: 65). Mais especificamente, a 

taxa básica de juros chegaria a tal percentual em 30/10/1997, período posterior ao das captações de recursos 

por parte das indústrias que ingressaram nessa empreitada, iniciada em 1996 (BANCO CENTRAL, em 

https://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS, acessado e, 01/04/2014). Permitimos-nos, pois, fazer essa ressalva, 

que não invalida o argumento da autora. 

https://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS
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aumentando sua ‘empregabilidade’, a partir dos cursos de qualificação.” (SANTANA, 

2010: 376) 

Apesar desse apuro com a formação dos quadros que orbitariam a Volks de Resen-

de, foram identificados alguns problemas de cunho trabalhista no modelo adotado. O trata-

mento dado aos funcionários das empresas sistemistas pela direção da Volkswagen era dife-

renciado. Em termos associativos, a configuração descentralizada dificultava a formação de 

uma solidariedade sindical interna à fábrica. Bandeiras tradicionais do movimento sindical, 

como comissões de fábrica, tinham que ser negociadas sistemista a sistemista. Com isso, a 

primeira grande paralisação ocorreu no sentido de demandar que todos os trabalhadores 

fossem identificados como funcionários Volkswagen, utilizando o uniforme azul com a 

insígnia da empresa, que acabou tornando-se o símbolo deste movimento (RAMALHO & 

RODRIGUES, 2007). Aos poucos, bandeiras que pareciam isoladas se unificaram. Salários 

e benefícios, por exemplo, foram sendo equiparados, “como forma de prevenir qualquer 

conflito sobre diferenças de salários entre os fornecedores” (SAKO, 2006: 67).  

As estratégias da Volks quando da vinda para Resende foram além da modernização 

de um modelo produtivo intra-fabril. Passaram também por fugir dos padrões salariais e 

sindicais do Grande ABC Paulista. Por isso a montadora fez uma pesquisa na região do 

Vale do Paraíba Fluminense de modo a adequar os proventos dos funcionários à realidade 

local, sem equipará-los com os ingressos de suas outras plantas no país.  

Da parte do sindicato, a “afabilidade” enxergada pela empresa, muito por conta da 

filiação à Força Sindical naquele período, não se manteve por muito tempo. Ao mesmo 

tempo em que se via inexperiência da parte da associação, bem como uma “ansiedade” pela 

filiação maiúscula dos novos operários, percebeu-se que  

 

a satisfação com a possibilidade de novos empregos pode ter dado a falsa impres-

são de que o sindicato ficaria neutralizado pelo poder de convencimento da em-

presa, essencialmente porque lhe faltava experiência para atuar e negociar no se-

tor automobilístico. Ainda que os dirigentes sindicais tenham sempre se orientado 

pelo espírito da conciliação, rapidamente, no entanto, perceberam que as dificul-

dades do sindicato de lidar com o ‘consórcio modular’ (...) revelavam também 

que a estratégia do ‘consórcio’, de certa forma, fragilizava as empresas frente a 

uma possível radicalização. (RAMALHO & SANTANA: 2002: 95) 
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 Essa vulnerabilidade se explica pelo modelo produtivo adotado no Consórcio. Se-

gundo um dirigente sindical ouvido por José Ricardo Ramalho e Marco Aurélio Santana, o 

fracionamento da produção “facilita” a paralisação de toda a linha de produção. Para tanto, 

basta que operários de uma das empresas do consórcio cruzem os braços. Segundo o mes-

mo dirigente, a estratégia de paralisação nunca pode ser descartada, até se chegar ao esgo-

tamento das discussões, resultando em consenso. Há relatos de ameaça de desligamento de 

uma das empresas setoristas, quando da interrupção pelos seus funcionários. Os sindicalis-

tas fizeram, ainda em 1997, uma enquete procurando compreender as principais demandas 

dos operários, que teve massiva participação. Com isso, a pauta do sindicato pôde ser ajus-

tada para atender melhor as reivindicações cotidianas dos funcionários da montadora (RA-

MALHO & SANTANA, 2002).  

 A construção gradual de uma pauta articulada de demandas resultou na greve de 

agosto de 1999, que demonstrou uma rápida adaptação do sindicato à nova realidade, prin-

cipalmente em sua capacidade de articulação e mobilização. Além de conquistas salariais, 

de transporte e planos médicos, os trabalhadores conseguiram a estabilidade de sua comis-

são de fábrica.  

 

A análise da ação sindical desde 1996, quando a empresa foi inaugurada, de-

monstra que o ano de 1999 pode ser considerado um marco importante na consti-

tuição desse movimento sindical associado à indústria automobilística: primeiro, 

pela surpreendente capacidade de organização e mobilização que resultou na gre-

ve de agosto; segundo, pela integração desse sindicato e dos trabalhadores da 

empresa ao movimento nacional que reuniu os sindicatos da CUT e da Força Sin-

dical em busca de um contrato coletivo nacional para todos os trabalhadores das 

montadoras, com o objetivo de reduzir as desigualdades salariais criadas pela ins-

talação de novas empresas em áreas geográficas sem tradição industrial. O cha-

mado ‘festival de greves’, fórmula articulada pelas duas principais centrais sindi-

cais para forçar a negociação dessa proposta de contrato coletivo, se iniciou na 

VW de Resende, colocando a fábrica definitivamente no mapa sindical. (RAMA-

LHO & SANTANA, 2002: 98-99) 

 

 Esses exemplos mostram bem como o fato de já haver a experiência automobilística 

no Brasil resultou em benefícios para uma região nova no setor. Do início, em que o sindi-

cato era visto como receptivo e “mais afável” (RAMALHO & SANTANA, 2002: 95), ao 

epicentro da largada do festival de greves, percebe-se um rápido amadurecimento da capa-
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cidade de atuação da entidade. Esse amadurecimento foi facilitado também pela força e a 

experiência das centrais sindicais em lutas semelhantes. 

A ida da Volkswagen para Resende gerou grandes expectativas nos governantes da 

região, expectativas essas que se mostraram, em parte, preenchidas, quando do anúncio 

feito pela PSA Peugeot-Citroën da instalação de sua planta no então distrito de Porto Real. 

Isso significava um resultado do esforço para a vinda da primeira montadora e de integra-

ção regional num polo metal-mecânico. Esse evento deflagrou uma disputa em escala regi-

onal que derivou na emancipação negociada de Porto Real em relação a Resende. Porto 

Real já era um centro produtivo relevante, muito pela presença do Grupo Renato Monteiro, 

detentor, dentre outras, da Companhia Fluminense de Refrigerantes (CFR), fábrica da Co-

ca-Cola naquele local (LIMA, 2006)68.  

Naturalmente que a emancipação gerou perda de receita para o município de Resen-

de. No momento em que a vinda da PSA parecia consolidar uma proposta de desenvolvi-

mento ímpar do município no sentido de diversificar suas fontes de ingressos69, viu-se uma 

montadora capaz de se equiparar em termos de impostos e de geração de empregos com a 

Volks ficar fora dos seus domínios. Porto Real, por sua vez, nasceu com pouco mais de 14 

mil habitantes, mas com o maior PIB per capita do estado do Rio de Janeiro. 

 O que se percebe até aqui é um movimento de reconfiguração regional. A privatiza-

ção da CSN e o aporte de novas montadoras automotivas rompeu o processo simbiótico 

região-empresa que parecia configurar o Vale do Paraíba Fluminense, tendo como centro 

de desenvolvimento o município de Volta Redonda. De certa forma, Resende e Porto Real 

cresceram em importância como polos produtivos e políticos locais. Isso também resultaria 

em mudanças na seara político-partidária, com a perda de participação em maior escala dos 

políticos egressos do movimento sindical metalúrgico ligado à siderurgia. No entanto, con-

forme veremos, a questão vai mais além. Aos poucos se forma um novo estrato de mão de 

obra, apartado daquele oriundo da CSN. É um perfil de trabalhadores mais jovens, forma-

dos por uma empresa privada, de atuação bastante distinta do que fora visto até então. To-

dos os movimentos observados, desde a instalação da Volks, até sua plena produção, são no 

sentido de trazer à região algo novo. Em contrapartida, as instituições já presentes, como o 

                                                           
68 Além de Porto Real, o município de Quatis já havia se emancipado em 1993. 

69 A Volks chegou a representar 53% da arrecadação de ICMS de Resende.
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sindicato dos metalúrgicos, acabam por integrar o passado de lutas da região ao presente, de 

diversificação da matriz produtiva. Mais ainda, as instituições que ganharam força no perí-

odo democrático brasileiro, como as centrais sindicais, deram um tom de unidade às lutas 

trabalhistas
70

. Por fim, como uma síntese do que foi visto até aqui, os referenciais pré-

existentes no Brasil estão sempre presentes. O Grande ABC, com seus maiores salários, 

mais longa história de lutas e maior resistência por parte de trabalhadores e empresariado é 

permanentemente referenciado, tanto por empresários, como por trabalhadores. Funciona 

como um lugar do qual os empresários e as grandes empresas que aportaram querem se 

afastar, mas um norte do qual os trabalhadores e seus representantes parecem querer se a-

proximar.  

 O caso da greve contra as discrepâncias salariais dos sistemistas da Volks é bastante 

icônico no sentido de mostrar que, por mais inexperiente que seja um grupo de trabalhado-

res, não se pode mantê-los alheios a todas as questões de forma permanente. O simples fato 

de se juntar todo o grupo num mesmo ambiente já promove o contato, ampliando as insatis-

fações, mesmo que de forma difusa.  

Na subseção seguinte, observaremos o processo de instalação da PSA Peugeot-

Citroën, bastante assemelhado à chegada da Volks, embora com especificidades importan-

tes. A montadora francesa preocupou-se mais atidamente com os movimentos de trabalha-

dores dentro de sua planta, buscando controlar mais de perto as formas internas de organi-

zação. O governo do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, teve papel ainda mais ativo nas 

tratativas para a instalação da planta. 

 

1.1.3. A PSA Peugeot-Citroën 

 

A vinda da PSA Peugeot-Citroën também se deu pela via de protocolos de atração, 

doações de terreno e aproveitamento da infraestrutura local (água, luz e facilidade de esco-

amento da produção através da Rodovia Presidente Dutra). O fornecimento de energia no 

estado do Rio de Janeiro é privilegiado pela presença de 50% da reserva de gás natural no 

Brasil. Além disso, obras infraestruturais aumentaram a oferta de energia para os parques 

produtivos localizados na região no ano de 1999, fornecendo luz para as automobilísticas e 

                                                           
70

 Em diversos momentos críticos do período analisado, chegaram a atuar juntas, deixando de lado suas dife-

renças ideológicas e agindo em sentido defensivo de empregos e direitos dos trabalhadores. 
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para empresas siderúrgicas locais. As obras universalizaram o acesso às fontes de gás natu-

ral no Sul Fluminense71.   

Apesar de protocolos semelhantes, Santana (2010) percebe importantes diferenças 

entre os casos. Um exemplo foi observado ainda durante as negociações para a vinda da 

montadora francesa. Depois de inauguradas as formas mais “agressivas” de estratégias de 

atração, outros estados tentaram replicá-las. Para assegurar a vinda da planta, uma cartada 

lançada pelo estado do Rio de Janeiro foi tornar-se sócio da montadora francesa, entrando 

com capital próprio, somado aos recursos do BNDES (SANTANA, 2010)72. Isso assegurou 

a efetivação dos investimentos na região. 

Em termos produtivos, a planta da PSA Peugeot-Citroën diferia bastante do consór-

cio modular da VW. A montadora construiu um tecnopolo em que todos os fornecedores se 

instalaram, situando-se no entorno do core. Com isso e com a doação de terrenos no entor-

no da planta, os fornecedores montaram suas linhas de produção em ambientes contíguos 

ao da linha de montagem da PSA, atendendo prontamente às demandas do centro produtivo 

(RAMALHO & SANTANA, 2006). No chamado Centro de Produção de Porto Real (CP-

PR), a PSA montou  

 

(...) uma espécie de “distrito industrial” que viabilizava demandas just-in-

time. Nesse conjunto estão unidades fabris da Vallourec, que fabrica ei-

xos; da Magnetto-Eurostamp, que se dedica à estamparia de chapa; da 

Faurecia, fabricante de assentos; e da Gefco, que executa todo o trabalho 

de logística e transporte da PSA Peugeot Citroën. (RAMALHO & SAN-

TANA, 2006: 119-120)  

 

Alguns desses fornecedores já eram parceiros da PSA em outros países (NASCI-

MENTO & SEGRE, 2007). A capacidade de produção apontada pelas autoras era de 100 

mil veículos por ano, antes dos últimos investimentos da montadora. “A montagem é divi-

dida em três áreas: Pintura, Ferragem (ou Chaparia) e Montagem Final. Existe ainda uma 

                                                           
71

 A região já contava com fornecimento de energia de FURNAS e da Usina Termonuclear de Angra dos 

Reis. 
72

 A montadora comprou, posteriormente, os 32% de ações que o estado detinha (NASCIMENTO & SEGRE, 

2007). 
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fábrica de motores em uma construção adjacente à planta de veículos, que iniciou suas ope-

rações em 2003 e que produz para a própria planta e também para exportação.” (Idem: 8)
73

 

Algumas importantes inovações foram incorporadas na planta de Porto Real. Ela é a 

primeira planta da PSA que produz veículos das duas marcas em questão74 em uma mesma 

linha de montagem. A ideia da fábrica é de máxima flexibilidade, com mão de obra enxuta. 

Com isso, a configuração da linha de produção permite rápidas reconversões para a fabrica-

ção de automóveis que levem uma ou outra logomarca.  

 

O trabalho na planta da Peugeot-Citröen em Porto Real é organizado em equipes 

multifuncionais. As áreas são formadas por 5 ou 6 equipes, lideradas por um 

RUEP (Responsável pela Unidade Estratégica de Produção). O RUEP também é 

denominado pelos funcionários como “funcionário multifuncional”, pois ele é 

responsável por ocupar postos de trabalho quando um trabalhador estiver ausente, 

o que garante uma certa flexibilidade ao processo. (NASCIMENTO & SEGRE, 

2007: 8)  

 

Apesar de flexível, a planta da PSA é pouco automatizada para os padrões de mon-

tadoras de automóveis implantadas depois dos anos 1980. Com a baixa remuneração obser-

vada pelos empresários, não foi necessário investir em mecanização mais intensiva (Idem). 

Isso também pode ser explicado pela demanda por maior versatilidade de alguns funcioná-

rios. 

Para o recrutamento de mão de obra, a PSA utilizou-se do mesmo recurso da Volks, 

empregando trabalhadores da região, também instruídos pelo Senai local. “No caso da mon-

tadora francesa, ela não só enviou formadores para cursos na França, como uma minilinha 

                                                           
73

 Segundo informações da montadora, com o início da operação em três turnos, tanto do fabrico de veículos, 

quanto de motores, os números saltaram para mais de 90 mil automóveis por ano e 170 mil motores, que, 

além de serem instalados nos carros na própria linha de montagem, também são exportados (PSA PEUGEOT-

CITROËN: Centro de Produção, acessado em 10/11/2014).  
74

 A joint-venture da Peugeot com a Citroën data de 1976, a partir de uma fusão. Dois anos depois, a monta-

dora adquiriu a Chrysler europeia, substituindo essa marca pela Talbot, entre 1979 e 1980 (PSA PEUGEOT-

CITROËN, “The Group history”, acessado em 31 de janeiro de 2014). Não é a única parceria feita pela mon-

tadora com outras marcas. Em 2011, a GM comprou 7% das ações da montadora francesa, numa tentativa de 

recuperar parte perdida do mercado europeu (através da Opel). A ideia era que a PSA fabricasse carros meno-

res, como o 208 e o Corsa no continente (Car Driver, 23 de outubro de 2013, acessado em 31 de janeiro de 

2014,http://blog.caranddriver.com/gm-and-psa-peugeot-citroen-joint-venture-under-review-could-be-

abandoned/). Essa parceria estremeceu uma outra, feita pela PSA para desenvolvimento e produção de veícu-

los híbridos com a BMW. As duas montadoras já atuavam juntas no Brasil para a produção de motores de 

modelos com o 3008 e os automóveis Mini Cooper (Auto Esporte, 02/02/2011, “BMW e PSA Peugeot 

Citroën criam joint-venture para veículos híbridos”, acessado em 31 de janeiro de 2014). Uma parceria com 

uma montadora chinesa impulsionou em 28% as vendas dos automóveis franceses naquele país (Car Driver, 

2013). 

http://blog.caranddriver.com/gm-and-psa-peugeot-citroen-joint-venture-under-review-could-be-abandoned/
http://blog.caranddriver.com/gm-and-psa-peugeot-citroen-joint-venture-under-review-could-be-abandoned/
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de montagem foi construída dentro daquele centro de formação, para que os alunos se ade-

quassem às exigências e demandas da montadora” (SANTANA, 2010: 379-380). Os traba-

lhadores também recebem cursos comportamentais para adequação às normas produtivas da 

empresa, bem como treinamentos periódicos de, em média, 15 dias por ano. Dentre os te-

mas, segurança no trabalho e competências para o trabalho em equipe.  

Em função da transição educacional brasileira, a exigência por uma qualificação 

mínima de Ensino Médio “forçou para baixo a idade dos operários. Assim, o que temos nas 

montadoras é uma força de trabalho jovem e com grau de escolaridade relativamente eleva-

do, de baixa tradição industrial e sem experiência sindical” (Idem: 380). Apesar disso, a 

PSA acabou por reduzir suas exigências iniciais com relação ao grau de qualificação para 

somente o Ensino Básico. Isso porque a pressão que um volume excessivo de trabalhadores 

de Ensino Médio provocava internamente, em busca de ascensão, acabava por não encon-

trar vazão nos planos de carreira da montadora. Muitos dos operários com Ensino Médio 

completo já cursam ou cursavam o Ensino Superior, o que poderia gerar aspirações frustra-

das dentro da empresa. Ciente das ambições dos funcionários, quando se faz disponível 

uma vaga em níveis mais elevados na hierarquia corporativa, a preferência é por promoções 

internas.  

A forma de remuneração dos contratados pela empresa é composta de uma parte fi-

xa e outra variável através de participação nos resultados (PLR, paga anualmente). O sindi-

cato da região afirma que tal forma de recompensa tende a enfraquecer o trabalhador em 

casos de desaceleração produtiva, embora concorde que foi a remuneração relativamente 

baixa da região um dos principais fatores de atração das montadoras de automóveis (NAS-

CIMENTO & SEGRE, 2007).  

O índice de sindicalização da empresa gira em torno de 8%. Da parte dos trabalha-

dores, as reclamações mais comuns são referentes ao sistema de banco de horas e às parali-

sações por conta de oscilações do mercado consumidor: as chamadas “paradas de contin-

genciamento”. Teoricamente, as paradas não incorreriam em prejuízo na remuneração dos 

trabalhadores, embora esses contestem, relatando que as horas paradas são descontadas do 

banco de horas. Constam, ainda, relatos de filmagens de assembleias sindicais, com conse-

quente punição e/ou demissão de funcionários com postura de oposição à montadora. Além 
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disso, já houve denúncias de infiltração de pessoas contratadas pela empresa, segundo ob-

servações de Nascimento e Segre (2007).  

A vinda da montadora para Porto Real não difere drasticamente da trajetória de a-

tração da Volks Caminhões e Ônibus. Percebe-se que a PSA também aproveitou a baixa 

média salarial regional para economizar nos investimentos iniciais em maquinário e auto-

matização. Também investiu na formação do trabalhador a seu modo, reproduzindo uma 

linha de montagem para treinamento. Há ainda um esforço permanente por incutir na força 

produtiva a cultura empresarial de sua preferência. São todos objetivos corporativos no 

sentido de menor perda de tempo e de menores custos com mão de obra pouco afeita aos 

padrões empresariais desejados, metas bastante comuns nos modelos flexíveis de produção. 

Uma vez que não se reproduziu uma planta extremamente automatizada, o que, pelo menos 

em teoria, significaria menor quantidade de erros, pretende-se que seus trabalhadores não 

os cometam em demasia, mantendo um padrão aceitável. A empresa reproduz a mentalida-

de já presente no mundo automotivo desde o final dos anos 1950, conforme os exemplos 

apresentados na primeira seção deste trabalho. Esses pequenos diferenciais estratégicos não 

alteram os objetivos empresariais, diferenciando basicamente os meios para atingi-los. 

Na seção seguinte, tratamos mais detidamente da trajetória do sindicato dos meta-

lúrgicos da região, desde as lutas do período da privatização da CSN, até os eventos rela-

cionados às montadoras de automóveis. Embora algumas disputas já tenham sido citadas 

nos tópicos específicos sobre a Volkswagen e a PSA Peugeot-Citroën, consideramos ser 

relevante jogar luz sobre determinados momentos de forma mais específica. Com isso, tra-

tamos das disputas internas do sindicato, dos efeitos que a privatização da Companhia Side-

rúrgica Nacional produziu sobre a atividade associativa, além da participação do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Volta Redonda nas atividades das automotivas e nas formas de reação 

à crise internacional de 2008.  

 

1.1.4. O sindicato: 
 

A história da organização sindical na região também passa pela Companhia Side-

rúrgica Nacional, bem como pelos movimentos de redemocratização em um território de 

segurança nacional. A trajetória de lutas do sindicato dos metalúrgicos refletiu muito na 
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forma de organização dos trabalhadores ao longo dos processos-chave da região em perío-

dos mais recentes: a privatização da CSN e a vinda das montadoras de automóveis.  

No final da década de 1980 e início da década de 1990, o então chamado Sindicato 

dos Metalúrgicos de Volta Redonda e Região (SMVR) era comandado por Juarez Antunes, 

proeminente sindicalista adepto do Novo Sindicalismo da CUT, que conseguiu acessar a 

vida político-partidária a partir de sua história como líder sindical. Já em 1986, fora eleito 

Deputado Constituinte e, em 1988, prefeito de Volta Redonda. Porém, apenas um mês após 

sua posse, faleceu num acidente de automóvel. O vazio deixado por Juarez (substituído por 

membros da CUT no sindicato), associado aos conturbados anos iniciais da década de 

199075, alterou a correlação de forças na região.  

Em 1991, Luiz de Oliveira Rodrigues, conhecido na região como Luizinho, tornou-

se protagonista da cena político-associativa. Após ser expulso do sindicato, no contexto da 

disputa entre defensores e opositores à privatização da CSN, Luizinho reuniu um grupo de 

trabalhadores ligados à siderúrgica com o objetivo de disputar a direção do sindicato, apoi-

ado pela recém-fundada Força Sindical. Em sua pauta, discussões sobre as privatizações, de 

modo a acrescentar garantias após o processo de venda. Esse grupo via a privatização como 

um processo inexorável e desejava, portanto, minorar as perdas dos trabalhadores (PEREI-

RA, 2005). 

Ao cabo de seu mandato, Luizinho deu lugar a um líder importante, tradicionalmen-

te ligada à CSN: Carlos Henrique Perrut, que percorrera todas as fileiras da companhia e 

fora diretor da chapa de Luizinho. Perrut fora eleito presidente do Sindicato em 1998, ree-

leito em 2002 e afastado em 2004, por acusações de desvios financeiros na entidade. Luizi-

nho regressou ao sindicato e instaurou uma sindicância que avaliou em R$ 5,5 milhões o 

desfalque na instituição. (Idem, 2005) 

Após uma guerra de liminares, Perrut rompeu com a Força Sindical e tentou levar o 

SMVR de volta para a CUT. A Central inicialmente rejeitou o pedido, em junho de 2005 

(SINDICATO MERCOSUL, 2005). Pouco depois, no entanto, a executiva nacional da 

CUT aceitou o reingresso do SMVR. Perrut alegou que o rombo encontrado sob sua gestão 

era de mandatos anteriores (curiosamente, do período cutista) e teria aumentado ao longo 
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 A situação política e associativa na região já era bastante complicada desde o final dos anos 1980. Um 

exemplo bastante marcante foi o da greve de 1988, que culminou com operários mortos por soldados do E-

xército, já durante o governo do presidente Sarney.  
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dos anos. Disse, ainda, que Luizinho também contribuíra para o aumento das dívidas, que, 

finalmente, não lhe cabiam (Idem, 2004).  

Em um dos retornos de Luizinho ao posto de presidente do SMVR, conduziu uma 

ofensiva contra o Sindicato dos Siderúrgicos de Barra Mansa, filiado à CUT, alegando so-

breposição de cobertura sindical (SINDICATO do MERCOSUL, 2006)76. Jadir Batista, 

presidente do Sindicato dos Siderúrgicos, concorreria ao posto de presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, novo nome do SMVR, em 2006, substituindo Perrut, 

que fora impugnado na primeira eleição realizada naquele ano. A eleição foi suspensa e 

retomada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em função de denúncias das outras duas 

chapas: uma ligada à Força Sindical e a outra ao membro da CIPA da CSN, Renato Soares, 

da Corrente Sindical Classista e do PC do B. O resultado demonstrou o enfraquecimento da 

polarização entre CUT e Força Sindical, elegendo um líder cuja trajetória estava diretamen-

te vinculada à CSN, em posições de políticas de base, mas desvinculada, à época, das duas 

maiores centrais. Renato ocupou a presidência do SMSF até o ano de 2014, tendo sua chapa 

sido, então, reeleita. Ele ocupa a vice-presidência na nova gestão. 

Ainda como presidente do Sindicato, em 2011, Renato Soares afastou-se do PC do 

B e aliou-se à parceria PDT-Força Sindical, com o intuito de tornar-se Prefeito de Volta 

Redonda. Suas aspirações políticas foram frustradas em 2012, quando o partido escolheu 

outro candidato como cabeça de chapa nas eleições municipais (DIÁRIO DO VALE, 

2012).  

Com relação à organização dos trabalhadores em função dos novos empreendimen-

tos automobilísticos, inicialmente observou-se dificuldade em termos de organização e mo-

bilização em torno dos sindicatos e composição de comissões de fábrica, muito em função 

da nova estrutura de organização das plantas automobilísticas (RODRIGUES e RAMA-

LHO, 2007), mas também em função da nova configuração da força de trabalho metalúrgi-

ca local. Ao longo do tempo, é possível observar fortalecimento na luta dos trabalhadores. 

Numa análise documental, percebe-se que a estrutura sindical pré-existente na região, em-

bora abalada e dividida pelas lutas pró e contra a privatização e as consequentes demissões 
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 A CUT fundara o sindicato dos siderúrgicos, numa tentativa de confrontar o sindicato dos metalúrgicos, 

arrebanhando não só os funcionários da CSN, como de outras siderúrgicas que haviam se consolidado na 

região. 
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ocorridas ao longo dos anos 1990, aportou conhecimento e organização de classes nas no-

vas plantas industriais. Além disso,  

 

o nível mais elevado de escolarização dos trabalhadores e a possibilidade de um 

intercâmbio frequente com outras experiências semelhantes têm tido o efeito de 

agilizar os mecanismos de reivindicação e participação do sindicato, inclusive 

em aspectos que ultrapassam a pauta sindical tradicional (RODRIGUES & RA-

MALHO, 2007, p.36). 

 

Marco Aurélio Santana (2010) resgata trabalho de Beaud e Pialoux para tratar da 

forma de recrutamento dos operários do Sul Fluminense. Mais especificamente, trata da 

utilização da ruptura geracional em um novo território automobilístico, formando uma clas-

se operária que ingressa no mundo do trabalho pela primeira vez, com um perfil diferente 

das gerações mais maduras no setor. Com isso, a formação da condição operária do traba-

lhador recém-empregado, mais jovem e mais qualificado (RAMALHO e RODRIGUES, 

2007), não se dá pelo ingresso em um ambiente constituído, mas por construir-se social-

mente. Santana toma por princípio que o Sul Fluminense viu o seu mundo do trabalho rees-

truturar-se por completo, com as transformações que se deram no território após a privati-

zação da CSN. Essas transformações acabam por refletir-se em diversos aspectos da vida 

laboral local, como se tem visto nas eleições sindicais, na formação de líderes políticos lo-

cais, nos percentuais de filiação sindical e nas perspectivas da carreira metalúrgica. 

Um interessante conflito observado por Santana é que, embora haja algum tipo de 

“herança” industrial entre as gerações operárias do Vale do Paraíba Fluminense77, tanto a 

Volkswagen, quanto a PSA buscaram isolar suas plantas dos operários egressos da Compa-

nhia Siderúrgica Nacional, de maneira que a tradição sindical que a CSN trazia fosse dei-

xada do lado de fora das novas montadoras. Essa é uma divisão importante na região, inclu-

sive geográfica, uma vez que a tradição industrial e sindical do Vale do Paraíba Fluminense 

estava mais identificada com Volta Redonda (e Barra Mansa, em menor estágio), ao passo 

que os “novos” operários são identificados com os municípios de Resende e Porto Real 

(embora não exclusivamente), onde se instalaram as indústrias automotivas. Mesmo assim, 
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 Em survey realizado por José Ricardo Ramalho e por Marco Aurélio Santana em 2001, percebia-se que 

28% dos pais dos novos operários das automobilísticas tinham algum tipo de ligação laboral com o setor 

industrial, seja por experiência profissional, seja por filiação familiar (RAMALHO & SANTANA, 2002, apud 

SANTANA, 2010). 
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as disputas no Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense (antigo SMVR) ainda estão 

muito identificadas com os egressos da CSN e da siderurgia, em sentido mais amplo, como 

se percebe pelas lideranças que ocupam as posições-chave nas chapas durante as eleições.  

A luta associativa nas montadoras esbarrou em algumas questões que remontam aos 

primeiros passos da mobilização dos trabalhadores e seus obstáculos. Na Volkswagen, ini-

cialmente, adotou-se uma postura de recusa a determinadas garantias aos seus trabalhadores 

(relatadas até em cartilhas da empresa), como o direito a uma comissão de fábrica, conquis-

tada logo em um dos primeiros movimentos reivindicatórios da categoria operária em Re-

sende (SANTANA, 2010). Além disso, 

 

Nos encontros de trabalhadores da VW, os jovens operários de Resende 

estabeleceram contatos muito estreitos com os representantes dos traba-

lhadores da fábrica do ABC paulista. As trocas alimentaram as relações a 

ponto do boletim dos metalúrgicos do ABC passar a ser distribuído no in-

terior da planta de Resende. Duas experiências diferentes e distantes se 

aproximaram e articularam, eliminando a distância espacial de 150 km. O 

brownfield encontrava o greenfield. A força militante e a tradição do ABC 

encontravam a juventude e a novidade de Resende, política, material e 

simbolicamente (Idem, 2010: 384). 

 

Ou seja, se havia deliberadamente uma estratégia de afastar os trabalhadores das 

novas plantas da exposição à experiência classista dos chamados brownfields, ela foi logo 

confrontada com duas forças importantes: a existência de um parque industrial consolidado 

no grande ABC (e, ainda mais próximo geograficamente, em Taubaté, no caso da Volks-

wagen) e o histórico de lutas dos sindicalistas da CSN, na cidade vizinha de Volta Redon-

da.  

Na planta da montadora francesa, Marco Aurélio Santana identificou uma resistên-

cia muito maior a qualquer atividade associativa ou reivindicatória. Relata grande dificul-

dade de acesso do sindicato à sua base, bem como a recusa permanente de diversas reivin-

dicações, como a comissão de fábrica (SANTANA, 2010). Essa postura tem resultado em 

menor percentual associativo dos trabalhadores da PSA, quando comparados aos percentu-

ais da VW78.  

                                                           
78

 Dados provenientes do Núcleo de Estudos Trabalho e Sociedade, coordenado por José Ricardo Ramalho e 

Marco Aurélio Santana, dão conta de um percentual de 63% de funcionários sindicalizados em 2001, reduzi-
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As campanhas salariais dos sindicatos de metalúrgicos da região ora apontam para 

metas regionais, ora buscam uma integração das plantas automobilísticas em campanhas 

salariais nacionais, muito em função da direção que comanda o sindicato e de sua ligação 

com essa ou aquela central sindical.  

Apesar da trajetória relativamente tumultuada, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul 

Fluminense tornou-se importante interlocutor junto às grandes empresas da região, além de 

propor uma pauta que tenta conciliar o debate dos siderúrgicos e dos metalúrgicos. É im-

portante notar, no entanto, que nos períodos de maior conexão com a CUT, o SMSF manti-

nha uma pauta de classe, com referências, inclusive a outras regiões produtoras, principal-

mente ao tratar de acordos nas montadoras automobilísticas (SINDICATO MERCOSUL, 

2005). Nos períodos da Força Sindical, é mais comum observarmos pautas regionalizadas. 

Apesar disso, ao longo do período pós-instalação das montadoras, essas estratégias também 

aparecem imbricadas, tornando-se bandeiras recorrentes de lutas. Isso se explica muito por 

alguns pontos que temos levantado aqui, que dão conta das experiências pregressas. Elas 

criam parâmetros que são impossíveis de serem ignorados pelos trabalhadores. Assim como 

as montadoras fizeram pesquisas para mensurar os patamares salariais pagos na região, os 

trabalhadores também contam com instrumentos para fazerem o mesmo. E podem fazê-lo 

também com seus colegas metalúrgicos de outras partes do Brasil. Esses contatos ficam 

claros nos movimentos que apontamos a seguir. 

Durante a recente crise mundial que eclodiu em 2008, pôde-se observar a união da 

agenda local com a de regiões industriais tradicionais, como o ABC Paulista (a Volks de 

Resende chegou a parar em solidariedade aos trabalhadores de plantas paulistas - Taubaté e 

São Bernardo do Campo - e de São José dos Pinhais – Paraná), bem como com eventos 

internacionais, como a mobilização contra as demissões da Volkswagen alemã. Também 

foram contabilizadas paralisações em virtude de demissões na fábrica da PSA Peugeot-

Citroën, além de lutas pelo recebimento de horas extras. Esses eventos ocorreram a despei-

                                                                                                                                                                                 
dos para 27.2%, em 2009. As informações são resultado de dois surveys aplicados aos trabalhadores da em-

presa, com uma margem de erro de 5% (CENTELHAS et al., 2013).  
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to da relativa suavidade com que as montadoras de automóveis da Região do Vale do Para-

íba Fluminense receberam a crise79.  

Em 2009, a fábrica da Volks Caminhões e Ônibus foi assumida por uma subsidiária 

da montadora alemã: a MAN Latin America. A transição da marca Volks Caminhões e Ô-

nibus para MAN poderia ter o efeito de isolar os trabalhadores da planta de Resende do 

contexto de lutas dos trabalhadores da Volkswagen mundial, mas parece ter sido mais um 

esforço estratégico de mercado80. Ainda durante a crise, mobilizações do Sindicato dos Me-

talúrgicos da Região Sul Fluminense incluíram em sua pauta lutas contra as demissões na 

Companhia Siderúrgica Nacional, durante o agravamento dos problemas da economia 

mundial.  

Diferente de experiências observadas em outros países, como na França, o sindicato 

do Sul Fluminense não participa diretamente de nenhuma discussão em termos de produ-

ção. Inicialmente, a maior experiência dos empresários com o tema foi um desafio ante uma 

subsede sindical recente. “O sindicato, além de não estar acostumado a negociar com em-

presas do setor automobilístico, sempre se sustentou politicamente através de uma ligação 

forte e antiga com os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), até recen-

temente uma empresa estatal. A instalação das fábricas em Resende e Porto Real forçou 

uma mudança no sindicalismo regional.” (RAMALHO & SANTANA, 2002: 94) 

É em parte sobre essa mudança apontada por Ramalho e Santana que tratamos nesta 

subseção. Uma nova configuração em que concorrem aspirações trabalhistas de classe, com 

duas matrizes produtivas distintas numa mesma região, além de aspirações político-

partidárias e de desenvolvimento econômico, e, é claro, dos anseios corporativos das pró-

prias montadoras. Em cada uma dessas esferas atuam agentes cujas expectativas nem sem-

pre convergem. Se nos anos 1980 a política partidária era um caminho fortuito para os ato-

res egressos do movimento sindical, o que se nota é que esse salto não ficou mais tão segu-

ro para os líderes do final da década de 1990 e da primeira década de 2000. Esse aparta-

mento das lutas trabalhistas da esfera partidária parece clarificar-se nas eleições em que 
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 Em função de movimentos anticíclicos do Governo Federal, com medidas específicas para o setor automo-

tivo, os anos de 2008, 2009 e 2010 foram de recordes de vendas no País. Os dados com relação à venda de 

automóveis são do anuário da ANFAVEA de 2012.  
80

 Os ônibus da Volkswagen continuam saindo com a insígnia da Volks, bem como os caminhões de transpor-

te comercial mais leves e/ou “caminhões vocacionais”. Já a marca MAN passou a identificar os caminhões de 

carga mais pesada e de longa distância. 
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políticos locais participam. Muito mais perenes e bem sucedidas são as tentativas de pesso-

as ligadas a empresários, ou mesmo os próprios empresários locais; candidatos relacionados 

ou pertencentes a famílias tradicionais (comumente também donas de empresas); ou parti-

cipantes de esferas mais amplas de governos (políticos de destaque na região acabam por 

ocupar cargos em governos estaduais e, com isso, ganham força nas lutas locais, num mo-

vimento de retroalimentação). É desse campo que trataremos na subseção abaixo. Essa no-

va configuração não impede, porém, que os sindicalistas se lancem na luta eleitoral. No 

entanto, elas têm sido cada vez menos exitosas.   
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1.1.5. A política local: 

 

Além da participação de egressos do movimento sindical, a disputa política da regi-

ão gira em torno de nomes relevantes para os processos aqui descritos. Enquanto o municí-

pio de Volta Redonda decaía em termos de representatividade econômica por conta da pri-

vatização da CSN e do desemprego gerado, emergia, no meio dos anos 1990, o município 

de Resende e, de seu desmembramento, o município de Porto Real, em termos de protago-

nismo regional.  

Em Volta Redonda, a história política democrática só surgiu quando do fim da de-

cretação do município como área de seguranaça nacional (Decreto-Lei 1.273, de 29 de 

maio de 197381), em 1985, assim como ocorrido em Camaçari, na Bahia (Decreto-Lei 

1.225, de 22 de jundo de 1972, BRASIL, Presidência da República82), por conta da presen-

ça dos polos industriais. Sem dúvida, uma forma de coibir manifestações coletivas como as 

que ocorreram em Betim e Osasco, no final dos anos 1960, ou aquelas dos anos 1970 e iní-

cio dos anos 1980, no Grande ABC Paulista. Mesmo assim, o primeiro prefeito eleito pelo 

voto popular foi o médico Marino Clinger Toledo Netto, do PDT de Leonel Brizola. À épo-

ca, o voto para prefeito deveria ser vinculado ao de Governador, o que fortaleceu a votação 

de Clinger. Também do PDT, mas, como visto acima, oriundo do movimento sindical, Jua-

rez Antunes o sucederia, vindo a falecer pouco depois de assumir. Seu vice, Wanildo de 

Carvalho, concluiu seu mandato, em 1992. Nas eleições seguintes, o eleito foi Paulo Balta-

zar. Ao cabo de seu mandato (1996), Baltazar passou a prefeitura para Antônio Francisco 

Neto (eleito pelo PSB, terminou o mandato filiado ao PMDB), que seria reeleito quatro 

anos mais tarde. Ao fim dos dois mandatos de Antônio Neto, foi eleito Gothardo Netto83, do 

PV, em 2004. Antônio Neto foi ainda eleito em 2008 e reeleito em 2012, mas foi cassado 

judicialmente. Seu vice, Carlos Roberto Paiva, do PT, o sucedeu. 

Em termos de realizações urbanas de relevância, identifica-se em todos os prefeitos 

obras viárias, de mobilidade urbana, além de assentamentos e formação de novos bairros e 

agrupamentos urbanos. É nítida a participação de trabalhadores da CSN nos primeiros mo-

vimentos eleitorais do município, fato que se perde ao longo do tempo. A partir de Paulo 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1273.htm. 
82

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1225.htm, descaracterizado como tal na 

década de 1980). 
83

 Sobrinho de Marino Clinger. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1225.htm
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Baltazar, os prefeitos são médicos inseridos na sociedade civil, já presentes na vida política 

como vereadores, postulantes a cargos públicos ou por herança familiar. Alguns consegui-

ram obter vitórias para além da municipalidade, tal como Gothardo Netto, que assumiu 

posto de deputado estadual como suplente.  

Com relação à representação estadual, os políticos de Volta Redonda ainda empla-

caram, nos últimos anos, alguns mandatos. Deley, ex-jogador de futebol e filiado ao PSC, e 

Cida Diogo, do PT, são alguns exemplos.  

Atualmente, o Sul Fluminense conta com três representantes na Câmara dos Depu-

tados, em Brasília. São eles o próprio Deley, Jorge de Oliveira (Zoinho), do PR, e Fernando 

Jordão, do PMDB. Jordão teve sua trajetória mais ligada à parte litorânea do Sul Fluminen-

se, tendo sido prefeito de Angra dos Reis. Deley e Oliveira são oriundos de Volta Redonda, 

mas não é possível identificá-los diretamente com a luta operária. 

Em Resende, a trajetória de eleições municipais é mais antiga, uma vez que o muni-

cípio não passou por intervenção militar direta. No entanto, abriga a Academia Militar das 

Agulhas Negras do Exército Brasileiro. Por isso, a eleição de Noel de Carvalho, em 1976, 

acabou por ganhar um caráter simbólico de resistência. Filiado ao MDB, durante a ditadura, 

e posteriormente ao PMDB, ingressou no PDT para a disputa de 1985, sendo eleito pela 

segunda vez. Foi secretário da prefeitura do Rio de Janeiro, deputado constituinte, deputado 

estadual e secretário dos governos de Anthony Garotinho (1998-2002) e de Sérgio Cabral 

Filho (entre 2007 e 2008).  

Se, em Volta Redonda, Antônio Neto ocupa papel central na política local, o mesmo 

vale para Noel de Carvalho, em Resende. O prefeito se favoreceu politicamente por ter par-

ticipado ativamente nos investimentos na localidade. Seu filho seguiu seus passos, sendo 

eleito prefeito nos anos 2000. Atualmente, quem governa o município é José Rechuan 

(DEM, depois PP), cujas marcas giram em torno de obras viárias, como uma ponte de aces-

so à cidade, o fato de a cidade ter recebido um grande shopping center, além de obras de 

embelezamento urbano.  

O que se percebe na política local é um misto de enraizamento dos personagens com 

aspirações para além dos limites regionais. As bandeiras, no entanto, são sempre no sentido 

de defesa da localidade.  
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Com relação às esferas mais amplas, como o nível estadual e o âmbito federal, não 

são nítidas as disputas entre os agentes, excetuando-se o período “sindical” da prefeitura de 

Volta Redonda, bem como o período da vitória de uma chapa PT-PSB. Como se nota na 

releitura histórica dos movimentos de atração industrial, a participação dos políticos locais 

foi sempre no sentido de cooperação e diálogo, empregando um estilo mais pragmático, a 

fim de garantir os investimentos. Exceções de certo destaque podem ser citadas, como a 

atuação de Cida Diogo, com uma bandeira mais próxima dos trabalhadores e embate à pri-

vatização da CSN e ao governo de Fernando Henrique Cardoso, junto a associações locais 

(LIMA, 2010).  

Por fim, é fundamental compreender a força política de Noel de Carvalho na políti-

ca fluminense. Sua atuação junto a diversos políticos de relevo lhe garantiu foco permanen-

te e atuação de destaque em muitos momentos recentes da política local e nacional. Apesar 

de então filiado ao PDT, atuou de forma conjunta com o então governador Marcelo Allen-

car, do PSDB, durante os anos 1990, para a chegada da Volkswagen. 

Em Porto Real, mais do que nomes de políticos, têm grande relevância os membros 

da família Monteiro, dona da Companhia Fluminense de Refrigerantes (CFR). Foi o Grupo 

Porto Real (GPR), que detém o controle da CFR, que doou o terreno para a construção da 

fábrica da Volkswagen (PEREIRA, 2008), numa discussão que envolveu, inclusive a e-

mancipação de Porto Real. O Grupo começou os diálogos com a montadora alemã ao com-

prar todas as concessionárias da Volks na região. Quando solicitado pelo então secretário 

Ronaldo César Coelho, doou um terreno de quase um milhão de metros quadrados para a 

construção do condomínio industrial automotivo.  

O Grupo, ligado há décadas a políticos de importância nacional, acabou unindo-se a 

Noel de Carvalho, segundo mostra a pesquisa de Carla Pereira, que inclui entrevistas com 

os administradores das indústrias do grupo (2008). O GPR justifica o apoio a Noel e ao 

PSDB em função do apoio que ambos teriam dado ao desenvolvimento da região. Os can-

didatos apoiados pelo grupo da família Monteiro têm bastante destaque nas eleições muni-

cipais, tendo vencido a primeira delas, com Sérgio Bernardelli (eleito pelo PSDB)84. Nota-

                                                           
84

 No início das atividades de Porto Real como cidade emancipada, nota-se alguma dificuldade, como relata a 

ata da primeira sessão da Câmara Municipal de Porto Real. O local utilizado para a sessão foi emprestado. O 

mobiliário da Câmara vinha da cidade “mãe” Resende, que havia feito uma reforma no seu prédio e renovado 

seus móveis. No local escolhido para a ocupação definitiva da casa funcionava a Escola de Samba “Unidos de 
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se que algumas pessoas relevantes na política de Porto Real acabam por circular nos mes-

mos meios, através de casamentos, associações e participações em eventos. Renato Montei-

ro é referência recorrente como artífice de muitas dessas ações (PEREIRA, 2008). 

Outro nome que figura na política e nos negócios da região é o da família Tambo-

rindeguy, corresponsáveis, por exemplo, por levar a fábrica de pneus da Michelin para Ita-

tiaia. Segundo relatos colhidos por Carla Pereira (2008), teria havido uma disputa entre 

Resende/Porto Real e Itatiaia para alocação da planta, que recebeu o terreno para sua cons-

trução das mãos da própria família Tamborindeguy. 

A política local recente, principalmente em termos dos executivos municipais, segue 

um curso relacionado à história política da região. Alguns eventos-chave advêm do passado 

(a eleição de Noel de Carvalho durante a ditadura militar e a força do SMVR nos anos 

1980, por exemplo). Assim como em diversos municípios brasileiros, famílias tradicionais, 

principalmente com grandes capitais econômicos e sociais, tendem a inserir-se com peso 

relevante na política, de forma a assegurar seus ganhos de alguma maneira. Do cenário de-

senhado nesta subseção, mais importante é ressaltar a relação da região com os administra-

dores do governo do estado. Por ser uma região que se desenvolveu de forma muito veloz 

em termos macroeconômicos, é recorrente, como visto, a presença de um membro do Sul 

Fluminense nas administrações estaduais. Ao mesmo tempo, é forte a atuação de famílias 

empresárias locais tanto na política, como nos negócios da região, o que também contribui 

para a formação de uma base eleitoral. Diante da nova configuração regional que vimos 

mostrando, com o desenvolvimento da região e a diversificação produtiva, com a chegada 

de diversas indústrias, dentre elas as automotivas, não é mais tão claro perceber a imediata 

conexão dos eleitores com um grupo político especificamente ligado aos trabalhadores, 

como se observava no início da redemocratização da região.  

 

  

                                                                                                                                                                                 
Porto Real”, cujo presidente era Jorge Sefiotis, candidato derrotado no primeiro pleito ao executivo municipal 

do local (PORTO REAL, Câmara Municipal: “Histórico”, S/D: 

http://cmportoreal.rj.gov.br/page/?page_id=2).  
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1.2. Dinâmicas do desenvolvimento regional 
 

Algumas iniciativas de organização político-institucional, por muitas vezes tripartite 

– empresários, trabalhadores e poder público –, também ocorreram na região. Nesse senti-

do, a primeira foi a de criação do MERCOVALE85, o mercado comum de compra de maté-

rias-primas e de promoção da região, que foi prejudicado por disputas internas e questões 

político-partidárias. É um esforço do Sul Fluminense de caminhar para a construção de uma 

agência que fomente o desenvolvimento, com a participação dos diferentes atores regio-

nais86. O MERCOVALE foi posteriormente reconhecido por lei complementar assinada 

pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Ele foi então 

definido como  

 

(...) a Região Integrada de Desenvolvimento do Médio Vale do Paraíba do Sul – 

Mercovale, com o objetivo de articular e harmonizar as ações administrativas da 

União, do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios (...) de Itatiaia, Resende, 

Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Rio Claro, Volta Redonda, Pinheiral, Piraí, Bar-

ra do Piraí, Valença, Vassouras, Mendes, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três 

Rios no Estado do Rio de Janeiro. (GOVERNO FEDERAL, 2002) 

 

A experiência do MERCOVALE, no entanto, não frutificou conforme esperado. A 

saída das principais empresas instaladas no Vale do Paraíba Fluminense, como a CSN e a 

Volkswagen, diminuiu a força de atuação do projeto. No entanto, a experiência aparente-

mente desapontadora fez  

 

(...) emergir novos padrões de relacionamento entre os agentes já existentes, as-

sim como a alteração das formas de atuação destes e das novas e renovadas ins-

tâncias de representação de interesses setoriais. Em grande medida, estas ações 

são dotadas de uma dimensão regional bastante acentuada. (RODRIGUES & 

RAMALHO, 2007: 108). 

 

Essas experiências de que falam os autores podem ser identificadas nos esforços pa-

ra a construção de um consórcio de fornecedoras desenvolvido na própria região. Desta 

vez, com a participação das grandes indústrias locais nas discussões – dentre elas Galvasud, 

                                                           
85 “Marca pública de um mercado regional”, em busca de apoio na “coalizão de interesses econômicos, polí-

ticos e sociais que garantiriam sua sustentabilidade e avanço.” (SANTOS, 2006: p.102). 
86

 Algo no molde da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. Sobre esse tema ver LEITE, M. op. cit., 

dentre outros. 
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Xerox, PSA-Peugeöt-Citröen e Volkswagen –, as diretorias das empresas e os dirigentes 

políticos parecem acreditar no desenvolvimento deste consórcio (Idem). Além disso, proje-

tos regionalizados frutificaram, como o APL metal-mecânico, o Rio Automotivo, o ME-

TALSUL87 e o projeto para consolidação do Vale do Paraíba e Sul Fluminense como polo 

industrial multimatricial, com participação de empresários da região, FIRJAN, SEBRAE88, 

instituições de educação (públicas e privadas) e do sindicato dos metalúrgicos do Sul Flu-

minense (SANTOS, 2006).  

O METALSUL, presidido por seis anos por Henrique Carneiro, funciona hoje como 

o principal interlocutor do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, o que reduz as 

rodadas de negociação sobre reajustes e participações de lucros e resultados (PLRs). As 

empresas a ele filiadas são classificadas pelo número de empregados. Esse processo de-

monstra um amadurecimento nas relações negociadas de classe, elegendo-se representantes 

coletivos reconhecidos pelos interlocutores das disputas. 

Com a instalação das fábricas, além dos empregos diretos e indiretos que foram cri-

ados, observou-se modificações no sistema de ensino da região, com a expansão de univer-

sidades públicas, que instalaram campi avançados em Resende e Volta Redonda, faculda-

des particulares e a implantação de SENAI e SESI e suas escolas (RAMALHO, 2006). A 

UFF de Volta Redonda possui hoje mais de um campus no município.  

Com relação à dinâmica econômica da região, é notável o avanço do setor de servi-

ços. Os números em relação à criação de empregos formais, de modo geral, mostram cres-

cimento em praticamente todas as cidades da Região, com aumento de receitas correntes e 

de PIB. Diversas indústrias da região aumentaram seus investimentos, transbordando para 

municípios menores, como Quatis e Pinheiral, que receberam investimentos, principalmen-

te, da indústria siderúrgica (DULCI, 2009).  

No período aqui analisado, algumas indústrias de médio e grande porte instalaram-

se nos outros municípios da região. Os já referidos Quatis e Pinheiral receberam investi-

mentos das corporações existentes nos municípios de Volta Redonda e Resende. Além de-

les, Barra Mansa, um dos maiores da região, assim como Piraí, foram escolhidos para a 

                                                           
87

 O Metalsul é o sindicato das indústrias do Sul Fluminense. Dele fazem parte empresas do porte de CSN, 

Magnesita e Siderúrgica Piraí, além de praticamente todas as fornecedoras das montadoras MAN (Volks 

Caminhões e Ônibus) e PSA Peugeot-Citroën. 
88

 A FIRJAN e o SEBRAE fazem parte dos esforços de desenvolvimento regional desde a ida da Volks, em 

meados dos anos 1990, tendo subsedes em Volta Redonda e em Resende.  
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instalação de fábricas de bebidas e de expansões das siderúrgicas. Em Barra Mansa, obser-

vou-se a instalação da Nestlé do Brasil, assim como da Du Pont do Brasil S/A (do setor 

químico). Piraí foi escolhida para sediar uma nova iniciativa da Cervejaria Cintra, além de 

contar com indústrias de papel e celulose, uma usina hidrelétrica e iniciativas de desenvol-

vimento de tecnologia de informática. Em Itatiaia, investimentos ocorridos ao longo dos 

anos 2000 também apontam para um maior desenvolvimento do PIB industrial do municí-

pio. Além da Michelin (pneumáticos), da Xerox do Brasil e do Instituto Bioquímico, o mu-

nicípio recebeu o aporte de aproximadamente US$ 150 milhões quando da instalação da 

Cervejaria Meyerfreund (DULCI, 2009). Mais recentemente, instalou-se a planta da Hyun-

dai Heavy Industries, de máquinas pesadas. 

Já em Porto Real, o desenvolvimento do pequeno município parece apresentar gran-

de elasticidade. Desde a primeira gestão de prefeitos, o número de crianças na rede munici-

pal se multiplicou por quatro; o de médicos passou de sete para 82, em diferentes especiali-

dades, além da aquisição de ambulâncias para a cidade e da implantação do Programa de 

Saúde da Família. Consta ainda uma escola técnica (PEREIRA, 2008). O município possui um 

projeto pioneiro de transporte público sem custos para os passageiros, incluindo as linhas que carre-

gam os trabalhadores do setor industrial. 

Apesar de não ter solapado a indústria automobilística brasileira, que se favoreceu 

de incentivos fiscais para manter o padrão de vendas no país, em troca da não-demissão de 

funcionários, a crise norte-americana (e, rapidamente, mundial) de 2008 teve seus reflexos 

na região. O terceiro turno da PSA Peugeot-Citröen iniciou suas atividades em férias cole-

tivas e licença para treinamento (financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT). 

Após algumas demissões, a direção acabou recontratando funcionários e inaugurando efeti-

vamente o novo turno (FOLHA FLUMINENSE, 2010)89. O maior volume de demissões 

ocorreu na CSN. Mesmo com o agravamento da crise na região, o Sindicato dos Metalúrgi-

cos do Sul Fluminense empreendeu luta por maiores aumentos salariais nas montadoras de 

autos, sob a justificativa de terem as mesmas recebido isenções de impostos durante todo o 

período crítico (FOCO REGIONAL, 2010). A base para aumentos salariais do ano de 2010, 

em toda a região, segundo o então Presidente do SMSF, Renato Soares Ramos, foi a firma-

                                                           
89

 http://www.folhafluminense.com/page/noticias_interna.asp?categoria=6&cod=338 
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da pela MAN com seus trabalhadores. Isso valeria não só para os trabalhadores da PSA 

Peugeot-Citroën, como para os trabalhadores das siderúrgicas de Barra Mansa. 

Em junho de 2010, foi anunciado que a Hyundai abriria uma fábrica na Região, em 

Itatiaia (Monitor Mercantil, 14/06/1090). A Hyundai Heavy Industries iniciou suas opera-

ções em abril de 2013, empregando, segundo dados da empresa, cerca de mil funcionários. 

A iniciativa se deu através da fusão da Hyundai e da empresa brasileira Brasil Máquinas de 

Construção (BMC), com investimento calculado em US$180 milhões (DIÁRIO DO VALE, 

20/04/2013)91. A planta está instalada numa área de 550.000 m
2
. 

A vinda de mais uma montadora automotiva, em especial em Itatiaia, sinaliza para a 

efetivação do potencial indutor e gerador de externalidades positivas que a indústria auto-

mobilística carrega. Embora com um contingente de mão de obra previsto mais baixo do 

que o observado outrora em outras montadoras do país, a Hyundai, além de se juntar à Peu-

geot-Citroën e à MAN, instala-se no mesmo município onde já funciona a fábrica da Mi-

chelin e parece fortalecer a ideia de que praticamente toda a região tem se favorecido com a 

indução gerada pela vinda da Volks Caminhões e Ônibus e com a manutenção de níveis 

fiscais atrativos quando comparados aos de outros estados da região sudeste.   

 Em 2011 foi anunciada a intenção da vinda de uma fábrica da Renault-Nissan. O 

objetivo da marca era a instalação da planta em Resende, além de expansão da planta de 

São José dos Pinhais, no Paraná. Estrategicamente, a empresa pretende fazer com que a 

Nissan passe a ocupar 5% do mercado de automóveis leves no Brasil até 2016. Uma vez 

atingido esse patamar, pode ocorrer nova expansão física da marca no País92. Segundo Car-

los Ghosn, presidente mundial da Renault/Nissan, o montante de investimentos a serem 

feitos no Brasil é de cerca de R$ 4 bilhões. Foi dele a frase, ainda em 2011: “As montado-

                                                           
90

 A notícia foi confirmada um ano depois, por diversos órgãos de imprensa. Em especial AGÊNCIA BRA-

SIL, Hyundai assina protocolo para construir fábrica de veículos pesados em Itatiaia,  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-07-25/hyundai-assina-protocolo-para-construir-fabrica-de-

veiculos-pesados-em-itatiaia, acessado em 30/07/2011.   
91

 As dúvidas quanto à elevação ou não do número de empregados variam, segundo o presidente da BMC, de 

acordo com a qualificação de mão-de-obra que, segundo ele, é obrigação do empresário, da FIRJAN e do 

Governo (AGÊNCIA BRASIL, 2010). 
92

 VEJA: Renault/Nissa quer 5% do mercado brasileiro até 2016., 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/renault-nissan-quer-5-do-mercado-brasileiro-ate-2016, acessado em 

10/11/2011.;  
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ras vão investir no Brasil. Não interessa o que aconteça”93. O anúncio da instalação da mon-

tadora no estado fluminense foi mais uma “derrota” da Bahia, uma vez que havia a perspec-

tiva da ida desta planta para o estado nordestino. A fábrica foi inaugurada em abril de 2014 

e conta com 60% de componentes nacionais na linha de produção, em acordo com as nor-

mas estabelecidas pelo Novo Regime Automotivo de 2012.  

Entre 2010 e 2012, porém, os resultados das montadoras localizadas no Sul Flumi-

nense oscilaram um pouco, o que gerou um ambiente de incertezas. Além da crise mundial, 

os anúncios feitos, tanto por MAN, quanto por PSA, de instalação de terceiro turno, resulta-

ram em idas e vindas. O planejamento de ambas as indústrias, porém, é de investimentos 

nos próximos anos. Na mesma semana em que a Nissan anunciava suas intenções, a PSA 

Peugeot-Citroën aumentou em 800 funcionários seu estoque e divulgou a aplicação de 

R$1,4 bilhão94, que faz parte de um conjunto de investimentos da ordem de R$ 3,7 bilhões 

entre 2012 e 2015. (UOL, 2011; DIÁRIO DO VALE, 2012).  

A análise do Vale do Paraíba Fluminense fornece um caso bastante interessante, 

uma vez que esse território passou a perceber-se como região integrada e dinâmica. Inúme-

ros investimentos foram feitos por empresas que ali se instalaram e, muitos deles foram 

efetivados em outros municípios que não aqueles onde localizam-se as sedes das empresas. 

Esse é um sinal importante de transbordamento econômico, que é facilitado por iniciativas 

de integração regional. Com isso, os indicadores de crescimento econômico do Vale do 

Paraíba Fluminense foram bastante elevados, superando os índices de outras regiões do 

estado e confirmando uma tendência já observada anteriormente (DULCI, 2009).  

 Em termos da dinâmica populacional, o desenvolvimento econômico da região pa-

rece ter revertido o fenômeno de êxodo populacional emigratório (DULCI & SOUTO, 

2008). Ali, municípios como Volta Redonda haviam perdido contingente populacional para 

municípios de Minas Gerais e, principalmente, para a capital e para a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Pelo próprio crescimento populacional dos municípios do Vale do Paraí-
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 ISTOÉ Dinheiro: A Renault-Nissan acelera no Brasil,  

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/68887_A+RENAULTNISSAN+ACELERA+NO+BRASIL, acessa-

do em  21/10/2011. 
94

 QUATRO RODAS: Nova fábrica da Renault-Nissan será no Rio de Janeiro, 

http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/nova-fabrica-renault-nissan-sera-rio-janeiro-303646_p.shtml, acessa-

do em 10/11/2011. 
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ba Fluminense, atesta-se que tal fenômeno foi suplantado por aqueles moradores que firma-

ram residência na região, revertendo o saldo migratório. 

A configuração do desenvolvimento no Sul Fluminense traz algumas novidades, 

mas forma um conjunto de elementos que podemos delinear aqui, a partir das informações 

apresentadas. Variáveis importantes para nosso raciocínio são: o rejuvenescimento da mão 

de obra, em função da forma como as novas fábricas recrutaram sua mão de obra; o aparen-

te esgotamento de um modelo sindical de disputas, que culminou na eleição de uma chapa 

àquele momento não-alinhada diretamente nem à CUT nem à Força Sindical: a primeira, 

relacionada à resistência à privatização da CSN, ao passo que a segunda, incluída direta-

mente nas negociações para tal evento; uma política local ligada às forças políticas do esta-

do do Rio de Janeiro, seja por alianças, seja pela ideia do desenvolvimento regional pela via 

de subsídios e incentivos fiscais, ou mesmo cessão direta de terrenos; e políticos locais com 

tradições familiares e enraizamento na região.  

Essa conjunção de elementos reflete nos eventos ocorridos na região. Enquanto à 

CSN ficaram relacionadas as “velhas” questões, as plantas automobilísticas forjaram uma 

nova agenda de desenvolvimento para a região. Ou seja, a CSN enquanto estatal era o que 

estava posto, refletindo as indústrias estatais (ou mesmo não-estatais) mais tradicionais: a 

região e a indústria em simbiose para o desenvolvimento comum, embora com grande de-

pendência da força produtiva motriz. Ao se enfraquecer essa força principal, abrindo o ca-

pital da empresa, exportando postos de trabalho, houve uma ruptura nesse esquema de de-

senvolvimento, que foi substituído por outro, em consonância com os eventos dos anos 

1990 no Brasil: abertura de capital e de mercado, reestruturação defensiva, planejamento 

das ações empresariais em função de demandas. Esses elementos puderam ser observados 

nas idas e vindas dos turnos de produção das fábricas, nas formas de acompanhamento dos 

eventos sindicais, na forma de recrutamento da mão de obra, nas definições de ampliação 

da produção e nas definições dos patamares salariais regionais. Mas foi essa configuração 

que caracterizou o desenvolvimento recente. Ou seja, um desenvolvimento marcado por 

decisões de mercado por parte das empresas, que levou com ele o poder político local, num 

esforço de criação de condições para o desenvolvimento regional (haja visto as doações dos 

terrenos por parte de famílias de peso no Vale do Paraíba Fluminense). Ao mesmo tempo, 

as forças trabalhistas buscaram atuar em duas frentes: aliança e fortalecimento do sindicato 
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já existente, buscando fortalecer suas estruturas a partir de um novo contingente de filiados, 

que poderia fortalecer o minguante número de siderúrgicos, muito fortemente ligados à 

CSN; aliança para fora, de acordo com as filiações às centrais sindicais e participação nas 

lutas da categoria. Essa configuração chegou mesmo a perder as eleições sindicais para uma 

nova forma de fazer sindical, relacionada a temas mais próximos das práticas do trabalho. 

Esse fenômeno foi refreado pela reinserção na lógica das grandes centrais sindicais, com a 

refiliação do SMSF à Força Sindical.  

Como se verá mais adiante, o mercado de trabalho local se diversificou muito. Mais 

do que ampliado, ele é também estratificado. Essa estratificação é fruto das novas e com-

plexas formas produtivas que foram desenvolvidas na região. Ao mesmo tempo em que se 

exige formação específica para a produção automotiva, também é requerida maior forma-

ção escolar. Essas exigências são a cara do “novo” mercado de trabalho que aportou na 

região. Ou seja, rompe-se, em parte, algumas referências anteriores. O novo mercado de 

trabalho local não é estatal. É fruto do dinamismo produtivo que as novas indústrias trouxe-

ram. Dinamismo esse, que é também derivado das novas formas organizativas das indús-

trias. Esse foi o caminho trilhado pelo desenvolvimento regional. Não houve um planeja-

mento prévio direto por parte das forças públicas com vias à organização e preparação em 

termos de mão de obra, ou de desenvolvimento local. Houve uma disputa inter-regional e 

inter-estadual que resultou bem sucedida. Essas questões, como mostram os dados levanta-

dos aqui, ficaram reduzidas às políticas de incentivo, atração e manutenção das melhores 

condições para a produção. A população foi um dos meios para a consolidação da produção 

efetiva, ou seja, força de trabalho. As disputas inter-regionais que se deram antes da vinda 

das montadoras diminuíram seu ritmo, uma vez atingidos os objetivos. Continuam, porém, 

nos níveis superiores de poder, tanto que se conseguiu atrair mais fábricas ao longo do pe-

ríodo estudado.  

Em termos locais, porém, as gestões, os atores principais, funcionam a reboque do 

desenvolvimento econômico. Isso quer dizer que não há uma linha mestra local, como mos-

tra a teoria (principalmente a teoria marshalliana). O que ocorre é um desenvolvimento im-

pulsionado pelos grandes investimentos, que se materializa na região, uma vez que as con-

dições por ela oferecidas são suficientes para não “atrapalhar” o planejamento das empre-

sas. São resultados condizentes com o regime de acumulação atual. O fato aqui é, portanto, 
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que toda a dinâmica que envolve as pessoas do entorno das fábricas (trabalhadores, associ-

ações, sindicatos e mesmo políticos locais) não pauta a agenda de desenvolvimento. Essa 

agenda é trazida pelas forças políticas estaduais e, em menor parte, federais, bem como 

pelos agentes privados. Cabe aos municípios e aos habitantes da região atenderem a essas 

demandas. Uma espécie de “Just-in-time” regional. Foi assim que o Vale do Paraíba Flu-

minense se vendeu para atrair as plantas. E é assim que mantém sua capacidade atrativa. 

A cada nova fábrica, aumenta a geração de externalidades positivas, reforçadas, por 

sua vez, pela capacidade da vida local de atender às demandas e de fortalecer ainda mais as 

externalidades, num círculo virtuoso myrdaliano de crescimento econômico e fortalecimen-

to do mercado de trabalho. O salto em direção ao desenvolvimento local parece assegurar 

mais desenvolvimento. Os ganhos são de ordem quantitativa (maior arrecadação, maior 

circulação de receitas, manutenção do patamar de renda) e de ordem qualitativa (demanda 

atendida por maior oferta de educação superior, diversidade produtiva, transbordamento 

regional de investimentos). Muitos dos efeitos gerados pela vinda das montadoras são posi-

tivos, em termos de desenvolvimento. Os dados mobilizados assim demonstram, inclusive 

no fortalecimento do capital político da região, com cargos em quase todas as administra-

ções estaduais.  

 

1.3. Dados agregados: 

 

 Diante do exposto na introdução do capítulo, esta seção se destina a demonstrar os 

impactos do desenvolvimento regional, motorizado pela indústria automotiva, no mercado 

de trabalho local. Com isso, são apresentados os dados sobre mercado de trabalho, tamanho 

dos estabelecimentos, além de informações sobre características individuais dos trabalhado-

res, como idade e escolaridade. Dessa forma, muito mais do que um perfil produtivo da 

região, tem-se a clarificação do desenvolvimento em algumas esferas relevantes para a so-

ciedade do Vale do Paraíba Fluminense. 

 Com relação ao porte das indústrias locais, a região contava com quatro indústrias 

de mais de mil empregados, em 1996. Atualmente, há 13 indústrias de grande porte
95

, com 

                                                           
95

 Aqui utilizou-se a classificação do SEBRAE para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte, não 

sendo possível adotar a classificação por volume de rendimentos. O critério é exclusivamente pelo estoque de 



170 
 

mais de quinhentos funcionários, sendo cinco com mais de 1.000. Em termos de abertura de 

estabelecimentos de grande porte, a região evoluiu e rompeu a relação de mutualismo, ou 

mesmo “dependência”, com a siderurgia, diversificando sua pauta produtiva (a partir de 

informações da RAIS/MTE, 1996 a 2012). 

 Em termos de estabelecimentos educacionais, são nove institutos de ensino profis-

sional de nível técnico, três de educação superior e pós-graduação e extensão, sete de edu-

cação superior e pós graduação e quatro de nível superior. Como parâmetro para compara-

ção, o ABC Paulista abriga 27 instituições de nível profissional médio, três de nível profis-

sional superior, 13 apenas de educação superior, 17 de educação superior e pós-graduação, 

e três que reúnem curso superior, pós-graduação e extensão (Idem). O ABC Paulista tem 

quatro vezes a população do Vale do Paraíba Fluminense (CENSO DEMOGRÁFICO, IB-

GE, 2012).  

 O Vale do Paraíba Fluminense, tomado como unidade de análise neste capítulo, 

apresentava 105.515 empregos formais em 1996, ano em que se implantaria a fábrica da 

Volkswagen Caminhões e Ônibus no estado do Rio de Janeiro. A maioria dos empregos 

situava-se no setor de serviços. O setor industrial já era o segundo maior empregador da 

região, com mais de 32,5 mil empregos. No entanto, entre 1996 e 2000, foi o único setor 

em que se observou queda no número de empregados96. No período destacado, o setor de 

serviços foi o que mais cresceu em termos de mão de obra formalmente empregada, tendo 

aumentado em 7.900 empregos seu estoque.  

 Nos anos seguintes, se observa um forte aumento em todos os setores (exceção feita 

ao setor agropecuário, que representava pouco mais de 1% da força de trabalho local). 

Mesmo compreendendo que entre 2000 e 2008 há um período maior, é digno de nota o au-

mento de mais de 10 mil empregos na indústria, 9 mil no comércio e 15 mil nos serviços. 

Ao todo, neste período, o aumento foi de 36,7 mil empregos formais na região. Insere-se 

nesses nove anos a chegada da Peugeot-Citroën, mas não só. Também se destaca a expan-

são da CSN, os investimentos da CSA e da Thyssen Krupp, voltando-se, inclusive, para um 

desenvolvimento intra-regional, ao fabricar chapas metálicas para automóveis. Nesses nove 

                                                                                                                                                                                 
funcionários. Além disso, optou-se por dividir a classificação “grande porte”, a partir de 500 funcionários, 

pela maior capacidade descritiva que essa apresentação traria. 
96

 Esse período também foi crítico nacionalmente, bem como no polo industrial de Camaçari. Se no segundo 

houve uma redução de perto de 500 empregos, no Brasil o aumento foi marginal, em torno de 13.200 empre-

gos formais a mais em 2000, se comparado a 1996. 
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anos, o desempenho econômico do Sul Fluminense reflete também uma forte expansão do 

mercado formal de trabalho brasileiro, cujo aumento foi da ordem de 50%, percentual se-

melhante ao observado na indústria. No Sul Fluminense, o aumento global foi de 32%, sen-

do 38% na indústria local (RAIS/MTE, 1996 a 2012).  

 Por fim, entre 2008 e 2012, que compreende a crise econômica mundial, ainda foi 

possível observar aumento no mercado de trabalho regional. O maior aumento proporcional 

foi da construção civil, o que reflete aumento em obras infraestruturais, bem como o cres-

cimento populacional, demandante de novas moradias. O setor de serviços cresceu 22%, ao 

passo que a indústria continuou sua expansão de empregos em 20%.  

  

Tabela 2.2: Número de empregos por grandes setores IBGE, Vale do Paraíba Flumi-

nense, 1996, 2000, 2008, 2012. 

Grande Setor (IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria 32.583 26.222 36.333 43.702 

Construção Civil 6.287 7.521 9.482 14.621 

Comércio 17.210 21.156 30.497 37.718 

Serviços 47.092 54.935 69.906 85.668 

Agropecuária 2.343 1.628 1.956 1.963 

Total 105.515 111.462 148.174 183.672 
        Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Apesar do crescimento no número de empregos formais em todos os setores, pro-

porcionalmente, três obtiveram aumento significativo em sua participação na força de tra-

balho regional: construção civil, que passou de 6,0% para 8,0%; comércio, que saltou de 

16,3% para 20,5%; e serviços, de 44,6% para 46,6%. A indústria reduziu sua participação 

entre 1996 e 2012, de 30,9% para 23,8%, em 2012, mesmo com a forte recuperação em 

termos absolutos97.  

 

 

 

 

                                                           
97

 No Brasil, a participação da indústria no total da mão de obra nacional caiu de 22,1% para 18,6%. O maior 

crescimento proporcional foi no setor de comércio, embora o maior empregador formal seja o setor de servi-

ços, com mais da metade da mão de obra formal do país (RAIS/MTE, 1996-2012). 
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Tabela 2.3: Percentual de empregos por grandes setores IBGE, Vale do Paraíba Flu-

minense, 1996-2012. 

Grande Setor 
(IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria 30,9% 23,5% 24,5% 23,8% 

Construção 
Civil 6,0% 6,7% 6,4% 8,0% 

Comércio 16,3% 19,0% 20,6% 20,5% 

Serviços 44,6% 49,3% 47,2% 46,6% 

Agropecuária 2,2% 1,5% 1,3% 1,1% 
                                Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Quando observamos a situação em termos de rendimentos médios ao longo do ano, 

temos que os maiores salários estão na indústria. Quando olhamos em perspectiva compa-

rada a tabela abaixo, podemos avaliar que os maiores aumentos salariais em termos nomi-

nais se deram na construção civil e no comércio. No total da região, essa tendência pode ser 

confirmada.  

 

Tabela 2.4: Rendimento salarial médio por grandes setores IBGE, valores nominais, 

Vale do Paraíba Fluminense, 1996-2012.  

Grande Setor (IB-
GE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria  R$   1.127,64   R$   1.300,07   R$   1.909,19   R$   2.378,04  

Construção Civil  R$      418,08   R$      472,39   R$      961,31   R$   1.526,02  

Comércio  R$      267,46   R$      337,43   R$      753,07   R$   1.168,30  

Serviços  R$      525,92   R$      603,78   R$   1.095,36   R$   1.519,42  

Agropecuária  R$      192,75   R$      300,46   R$      564,74   R$      873,66  

Total  R$      655,75   R$      703,73   R$   1.208,88   R$   1.645,24  
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

  

Em termos de salários reais, no entanto, a situação é um tanto diversa. Com relação 

ao rendimento médio regional, houve um decréscimo de 170 reais no período analisado. Na 

indústria, porém, a redução foi de quase um terço do rendimento real. Em contrapartida, 

comércio e construção civil obtiveram ganhos reais, principalmente entre 2008 e 2012. 
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Tabela 2.5: Rendimento salarial médio por grandes setores IBGE, Vale do Paraíba 

Fluminense, 1996-2012, deflacionado pelo IPCA, 2000=100. 

Grande Setor (IB-
GE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria  R$   1.436,19   R$   1.300,07   R$   1.048,40   R$   1.048,63  

Construção Civil  R$      532,47   R$      472,39   R$      527,89   R$      672,92  

Comércio  R$      340,65   R$      337,43   R$      413,53   R$      515,17  

Serviços  R$      669,83   R$      603,78   R$      601,49   R$      670,01  

Agropecuária  R$      245,49   R$      300,46   R$      310,12   R$      385,25  

Total  R$      835,19   R$      703,73   R$      663,83   R$      725,49  
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Ao observarmos o número de estabelecimentos dos grandes setores pelo porte, te-

mos uma noção da distribuição dos empregos formais da região do Vale do Paraíba Flumi-

nense. Em 1996, já havia na região quatro indústrias com 1000 ou mais funcionários for-

malmente registrados. No entanto, a maioria dos estabelecimentos, sejam industriais ou 

não, eram de pequeno porte, com um estoque de um a 19 empregados. Ao todo, a região 

tinha 10 empresas de 1000 ou mais funcionários, totalizando 17 empresas de grande porte 

(500 ou mais empregados, de acordo com os critérios aqui adotados). Dessas 17 grandes 

empresas, 11 atuavam no setor de serviços. 

 

Tabela 2.6: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Vale do Para-

íba Fluminense, 1996. 

Grandes setores 
IBGE 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 

1000 ou 
mais Total 

1 - Indústria 481 80 29 2 4 673 

2 - Construção 
Civil 

306 51 11 0 0 443 

3 - Comércio 2784 146 8 0 0 3409 

4 - Serviços 2216 184 63 5 6 2749 

5 - Agropecuária 414 14 4 0 0 493 

Total 6201 475 115 7 10 7767 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Já em 2000, a situação se altera. No total da região, o número de grandes empresas 

passa para 28, sendo 12 com 1000 ou mais funcionários. Com relação à indústria, mais es-

pecificamente, percebe-se um aumento na categoria de 500 a 999, ao mesmo tempo em que 
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reduzem de quatro para duas aquelas com 1.000 ou mais empregados. Isso significa que 

duas “gigantes” do mercado local reduziram seu estoque de funcionários98.  

 

Tabela 2.7: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Vale do Para-

íba Fluminense, 2000. 

Grandes seto-
res IBGE 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 

1000 ou 
mais Total 

Indústria 485 92 28 7 2 672 

Construção 
Civil 274 41 10 2 1 437 

Comércio 3313 156 12 0 0 3948 

Serviços 2703 241 57 7 9 3405 

Agropecuária 475 9 1 0 0 531 

Total 7250 539 108 16 12 8993 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 No intervalo entre 2000 e 2008, percebe-se um aumento no número geral de estabe-

lecimentos. Já eram 20 as empresas classificadas na faixa de 500 a 999 empregados for-

mais, sendo 13 com 1.000 ou mais. Dessas, 6 (500 a 999) e 4 (1.000 ou mais) eram indús-

trias. O comércio e os serviços respondem pela maioria dos estabelecimentos da região.  

 

Tabela 2.8: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Vale do Para-

íba Fluminense, 2008. 

Grandes setores 
IBGE 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

1 - Indústria 574 126 37 6 4 824 

2 - Construção 
Civil 233 51 13 1 2 388 

3 - Comércio 4083 256 25 0 0 4865 

4 - Serviços 3296 326 75 13 7 4080 

5 - Agropecuária 537 9 1 0 0 635 

Total 8723 768 151 20 13 10792 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

                                                           
98

 Mais adiante serão analisados os subsetores que mais empregam, com foco específico nas grandes empre-

sas. Com isso, espera-se poder definir melhor os setores produtivos em que essas grandes empresas atuavam.  
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 Por fim, em 2012, o número total de estabelecimentos cresceu para quase 13.000, 

sendo 39 os de grande porte. As indústrias com mais de 500 empregados aumentaram de 

dez para treze, sendo cinco delas com mil ou mais funcionários. Duas delas são as indús-

trias automobilísticas que se instalaram na região entre 1996 e 2001. Além dessas, também 

constam a fábrica de bebidas de Porto Real, uma empresa de fabricação de pneus, além da 

expansão na siderurgia. 

  

Tabela 2.9: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Vale do Para-

íba Fluminense, 2012. 

Grandes setores 
IBGE 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

1 - Indústria 689 135 39 8 5 951 

2 - Construção 
Civil 329 59 15 0 3 481 

3 - Comércio 4819 317 31 1 0 5800 

4 - Serviços 4158 391 97 12 10 5117 

5 - Agropecuária 518 11 1 0 0 591 

Total 10513 913 183 21 18 12940 
      Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Se observamos acima os rendimentos médios por grandes setores de produção agre-

gados, a seguir a análise se propõe mais esmiuçada, observando os percentuais de trabalha-

dores situados por faixa de salários mínimos, um indicador importante de distribuição de 

renda, principalmente pela política de valorização aplicada no Brasil nos últimos anos. Os 

resultados são apresentados pela classificação de subsetores produtivos do IBGE (em ama-

relo, destacam-se as maiores frequências observadas). 

 Em 1996, com relação ao emprego formal, que totalizava, como já visto, pouco 

mais de 105 mil vínculos formais no Vale do Paraíba Fluminense, temos que as maiores 

concentrações (modas) em termos de salários mínimos estavam localizadas nas categorias 

de um a um salário mínimo e meio e de dois a três salários mínimos, com 15,3% e 16,3%, 

respectivamente. Em termos de indústrias, a metalúrgica apresentava uma situação distinta 

do observado no cômputo geral da região. As duas maiores faixas de renda desse setor pro-

dutivo localizavam-se em sete a dez salários mínimos (15,2%) e entre dez e quinze salários 

mínimos (27,6%). O salário mínimo de 1996 foi, desde maio daquele ano, de R$ 112,00, 
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valor utilizado como referência neste trabalho. Além da indústria metalúrgica, a indústria 

química também concentrava as maiores frequências de trabalhadores nas referidas faixas 

de salários mínimos, que equivaliam a valores nominais de R$ 784,00 a R$ 1.680,00. 

 

Tabela 2.10: Distribuição dos trabalhadores formais por faixas de salários mínimos 

nos subsetores produtivos do IBGE, Vale do Paraíba Fluminense, 1996. 

IBGE Subsetor 
Até 
0,50 

0,51 
a 
1,00 

1,01 
a 
1,50 

1,51 
a 
2,00 

2,01 
a 
3,00 

3,01 
a 
4,00 

4,01 
a 
5,00 

5,01 
a 
7,00 

7,01 
a 
10,00 

10,01 
a 
15,00 

15,01 
a 
20,00 

Mais 
de 
20,00 

{ñ 
class} 

Extrativa 
Mineral 

0,0% 2,4% 19,9% 9,6% 25,7% 17,8% 13,7% 7,9% 2,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

Prod. Mineral 
Não Metálico 

0,0% 1,6% 19,1% 12,0% 16,4% 10,0% 5,2% 5,9% 6,9% 9,0% 6,6% 6,6% 0,7% 

Indústria 
Metalúrgica 

0,0% 0,4% 0,7% 1,3% 3,3% 5,7% 7,6% 11,2% 15,2% 27,6% 11,7% 12,6% 2,6% 

Indústria 
Mecânica 

0,0% 0,0% 3,8% 8,3% 27,3% 11,4% 4,5% 12,1% 17,4% 9,8% 2,3% 1,5% 1,5% 

Elétrico e 
Comunicação 

0,6% 5,0% 2,2% 9,4% 16,0% 14,4% 21,0% 19,9% 5,5% 4,4% 1,1% 0,6% 0,0% 

Material de 
Transporte 

0,0% 0,0% 7,8% 14,6% 3,9% 1,9% 2,9% 15,5% 14,6% 18,4% 9,7% 9,7% 1,0% 

Madeira e 
Mobiliário 

0,0% 0,5% 8,7% 13,8% 34,3% 37,9% 2,9% 0,9% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Papel e Gráfi-
ca 

0,0% 1,3% 1,5% 2,2% 9,0% 8,1% 9,7% 22,9% 27,0% 10,3% 3,0% 4,8% 0,3% 

Borracha, 
Fumo, Couros 

1,6% 1,9% 12,2% 22,1% 23,1% 11,4% 6,6% 9,3% 4,0% 4,5% 0,5% 0,8% 1,9% 

Indústria 
Química 

0,0% 2,2% 2,6% 1,6% 1,9% 1,3% 4,1% 20,5% 25,8% 21,9% 7,1% 10,8% 0,2% 

Indústria 
Têxtil 

0,0% 4,5% 35,4% 28,5% 26,9% 2,6% 1,1% 0,8% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indústria 
Calçados 

0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Alimentos e 
Bebidas 

0,0% 1,5% 17,4% 17,0% 20,5% 15,1% 6,5% 8,5% 5,6% 5,0% 1,4% 1,0% 0,5% 

Serviço Utili-
dade Pública 

0,0% 0,2% 1,2% 22,7% 11,4% 4,1% 2,9% 7,8% 14,1% 19,1% 7,7% 8,1% 0,6% 

Construção 
Civil 

0,0% 0,5% 5,8% 17,4% 30,7% 18,5% 10,0% 8,0% 4,1% 2,2% 0,5% 1,4% 0,9% 

Comércio 
Varejista 

0,0% 1,5% 46,8% 16,0% 17,9% 7,5% 3,1% 3,3% 1,9% 1,1% 0,4% 0,2% 0,2% 

Comércio 
Atacadista 

0,1% 1,9% 25,2% 10,8% 24,2% 16,8% 8,1% 5,0% 3,6% 1,3% 0,3% 0,3% 2,4% 

Instituição 
Financeira 

0,1% 0,1% 1,4% 3,1% 5,3% 4,1% 3,7% 10,9% 21,2% 17,3% 9,5% 23,2% 0,1% 

Adm Técnica 
Profissional 

0,2% 3,1% 10,3% 18,5% 19,9% 22,5% 8,3% 6,5% 4,9% 2,6% 1,0% 1,7% 0,3% 

Transporte e 
Comunicações 

0,0% 0,6% 5,5% 4,0% 28,8% 15,0% 22,7% 16,3% 4,0% 2,1% 0,3% 0,6% 0,1% 

Aloj Comunic 0,4% 3,9% 40,1% 22,5% 13,6% 6,0% 3,7% 4,0% 2,6% 1,5% 0,5% 0,4% 0,7% 

Médicos O-
dontológicos 
Veterinários 

0,0% 1,6% 10,3% 16,1% 26,9% 11,1% 7,3% 9,5% 7,0% 5,8% 2,6% 1,7% 0,2% 

Ensino 0,4% 3,8% 7,9% 10,8% 16,9% 12,4% 9,4% 13,2% 9,7% 6,6% 3,0% 5,4% 0,6% 

Administração 
Pública 

0,3% 0,7% 6,3% 10,6% 18,8% 14,4% 13,0% 16,5% 10,1% 6,2% 1,6% 1,4% 0,3% 

Agricultura 0,3% 16,5% 40,4% 16,8% 14,6% 4,7% 2,5% 1,7% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 1,4% 

{ñ class} 1,7% 9,5% 30,2% 23,5% 17,3% 10,6% 1,7% 1,1% 2,8% 0,6% 0,0% 1,1% 0,0% 

Total 0,1% 1,8% 15,3% 11,3% 16,3% 11,0% 8,3% 9,8% 8,3% 9,1% 3,6% 4,2% 0,9% 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 
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Já em 2012, último ano da presente análise, as modas passaram a se concentrar nas 

faixas salariais mais baixas. Os salários de praticamente todas as categorias citadas não são 

reajustados tendo o salário mínimo oficial por base, mas índices de inflação e regras do 

mercado. O forte aumento do salário mínimo ajuda a explicar a concentração maior de tra-

balhadores nas faixas salariais mais baixas. Na indústria metalúrgica, por exemplo, bastante 

forte na região, as maiores frequências passaram a situar-se nas faixas entre dois e quatro 

salários mínimos, o equivalente a um intervalo entre R$ 1.244,00 e R$ 2.488,0099.  

 

Tabela 2.11: Distribuição dos trabalhadores formais por faixas de salários mínimos 

nos subsetores produtivos do IBGE, Vale do Paraíba Fluminense, 2012. 

IBGE Subsetor 
Até 
0,50 

0,51 a 
1,00 

1,01 
a 
1,50 

1,51 
a 
2,00 

2,01 
a 
3,00 

3,01 
a 
4,00 

4,01 
a 
5,00 

5,01 
a 
7,00 

7,01 
a 
10,00 

10,01 
a 
15,00 

15,01 
a 
20,00 

Mais 
de 
20,00 

{ñ 
class} Total 

01-Extrativa 
Mineral 

0,0% 1,8% 19,6% 23,9% 38,2% 6,3% 4,6% 1,4% 1,1% 0,7% 0,7% 0,0% 1,8% 100,0% 

02-Prod. Mi-
neral Não 
Metálico 

0,0% 3,1% 17,2% 10,4% 18,7% 8,8% 4,3% 8,0% 9,0% 9,1% 3,6% 4,2% 3,4% 100,0% 

03-Indústria 
Metalúrgica 

0,3% 2,4% 6,7% 13,3% 25,8% 17,2% 10,3% 9,9% 5,9% 3,4% 1,0% 0,9% 3,0% 100,0% 

04-Indústria 
Mecânica 

0,8% 0,9% 20,5% 17,3% 30,8% 12,5% 5,4% 4,7% 2,6% 1,3% 0,2% 0,4% 2,6% 100,0% 

05-Elétrico e 
Comunic 

0,2% 2,8% 8,2% 6,2% 14,8% 42,6% 11,5% 5,7% 3,3% 1,7% 0,2% 0,2% 2,8% 100,0% 

06-Material de 
Transporte 

0,3% 0,6% 3,8% 5,8% 34,9% 19,3% 8,4% 8,4% 7,4% 7,0% 1,3% 0,8% 1,9% 100,0% 

07-Madeira e 
Mobiliário 

0,0% 1,2% 55,8% 19,3% 14,0% 4,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 100,0% 

08-Papel e 
Gráf 

0,0% 2,9% 32,6% 16,5% 24,0% 7,6% 4,5% 4,5% 2,3% 1,3% 0,6% 0,6% 2,6% 100,0% 

                                                           
99

 Em termos reais, os valores de 1996 equivaleriam a R$ 1.833,53 e R$ 3.929,01, calculados pelo IPCA. O 

deslocamento das modas aqui observado se deve também à política de recuperação do salário mínimo, que 

incluiu mais gente em faixas salariais menores, mas de maior valor nominal. 
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09-Borracha, 
Fumo, Couros 

0,0% 2,4% 18,5% 9,1% 11,4% 19,5% 12,9% 9,1% 7,0% 4,1% 1,4% 3,0% 1,6% 100,0% 

10-Indústria 
Química 

0,3% 2,6% 25,1% 13,0% 14,6% 10,7% 7,5% 9,4% 6,9% 4,3% 1,5% 1,5% 2,5% 100,0% 

11-Indústria 
Têxtil 

0,3% 3,8% 74,7% 8,5% 4,7% 1,9% 0,0% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 4,9% 100,0% 

12-Indústria 
Calçados 

0,0% 11,1% 72,2% 11,1% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

13-Alimentos 
e Bebidas 

0,4% 1,8% 35,7% 24,3% 19,1% 7,4% 3,0% 3,1% 1,4% 0,9% 0,4% 0,3% 2,2% 100,0% 

14-Serviço 
Utilidade Pú-
blica 

0,0% 0,4% 19,3% 20,5% 19,5% 9,6% 8,6% 10,1% 6,0% 3,5% 0,7% 1,2% 0,5% 100,0% 

15-Construção 
Civil 

0,2% 2,0% 20,3% 27,2% 29,9% 8,5% 3,2% 3,0% 1,6% 0,9% 0,3% 0,2% 2,7% 100,0% 

16-Comércio 
Varejista 

0,1% 2,1% 60,1% 18,4% 9,5% 2,9% 1,3% 1,1% 1,2% 0,8% 0,3% 0,2% 1,7% 100,0% 

17-Comércio 
Atacadista 

0,3% 2,1% 44,4% 23,6% 15,7% 4,9% 2,5% 2,0% 1,1% 0,5% 0,2% 0,3% 2,5% 100,0% 

18-Instituição 
Financeira 

0,0% 1,1% 10,5% 10,8% 15,8% 17,2% 10,7% 12,5% 9,8% 6,9% 2,3% 1,3% 1,2% 100,0% 

19-Adm Técni-
ca Profissional 

0,2% 1,2% 30,7% 29,0% 20,4% 6,0% 3,4% 3,6% 1,6% 0,6% 0,1% 0,1% 3,2% 100,0% 

20-Transporte 
e Comunica-
ções 

0,1% 1,1% 17,9% 25,0% 33,9% 10,6% 3,1% 2,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 4,9% 100,0% 

21-Alojamento 
e Comunica-
ção 

0,3% 3,6% 60,2% 16,4% 9,2% 3,6% 1,5% 1,3% 1,1% 0,8% 0,1% 0,1% 1,8% 100,0% 

22-Médicos 
Odontológicos, 
Veterinários 

0,2% 1,0% 42,1% 25,2% 19,5% 5,3% 2,2% 1,0% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0% 2,4% 100,0% 

23-Ensino 1,9% 6,6% 30,7% 14,4% 14,8% 9,1% 6,6% 6,0% 4,3% 2,7% 0,5% 0,3% 2,2% 100,0% 

24-
Administração 
Pública 

0,4% 1,0% 18,7% 17,9% 32,1% 14,3% 5,5% 4,6% 2,5% 1,3% 0,7% 0,1% 0,9% 100,0% 
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25-Agricultura 0,1% 2,2% 69,7% 17,8% 5,9% 1,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 2,0% 100,0% 

Total 0,3% 2,0% 32,3% 19,1% 21,2% 9,2% 4,4% 4,0% 2,6% 1,7% 0,5% 0,4% 2,3% 100,0% 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Para uma análise mais pormenorizada do tema aqui tratado, destacamos os setores 

nos quais constam empresas com 500 ou mais funcionários, já abordadas brevemente nas 

análises acima. Dessa forma, conseguimos entender um efeito de “atração” ou de agregação 

de externalidades na região, com foco em grandes empresas, uma vez que poucas unidades 

empregam um enorme contingente de trabalhadores. Os totais, na última linha, referem-se 

ao número total de empregos em todas as empresas presentes na região do Vale do Paraíba 

Fluminense, não apenas nos setores destacados nas tabelas. Para a leitura a seguir, optou-se 

por utilizar os grupos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que permite 

entendermos as empresas conforme elas se classificam ao se instalarem, em consonância 

com sua atividade fim.  

 Com base nos dados apresentados, temos que as empresas de 1000 ou mais funcio-

nários são aquelas que, somadas, mais empregavam em 1996, quando comparadas às ou-

tras. Isso mostra a importância de grandes empresas em um ambiente regional. De 7.767 

empresas, quatro delas conseguem concentrar um contingente maior de funcionários do que 

todas as outras com pelo menos um vínculo ativo somadas. Ou seja, não é só o simbolismo 

da tecnologia de ponta, mas efetivamente a capacidade empregadora, que é gigantesca. 

Os dois setores mais fortes eram a administração pública dos nove municípios so-

mados e o grupo de produção de gusa e de ferroligas, com mais de 13,5 mil funcionários 

formalmente empregados. Destacam-se com um grande número de funcionários setores de 

serviços, como alimentação, transportes, educação e saúde. Dos nove grupos de atividades 

econômicas que possuem empresas com 500 ou mais empregados, quatro são setores indus-

triais: fabricação de papel, produção de ferro gusa e ferroligas, fabricação de tubos, e fabri-

cação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada. A concentração de setores liga-

dos ao aço mostra como a região se caracterizava fortemente pela siderurgia e setores a ela 

relacionados, ratificando a hipótese de Rodrigo Santos (2006), da relação de simbiose entre 

região e produção siderúrgica (mais especificamente, região-CSN). É importante reter este 

ponto, uma vez que veremos uma alteração interessante nessa tipificação regional, em dire-
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ção aos estabelecimentos ligados à indústria automotiva. Naturalmente que o setor siderúr-

gico não deixa de ser relevante para o Vale do Paraíba Fluminense, nem se esperaria isso, a 

menos que se decidisse por fechar em definitivo suas unidades produtivas, o que nunca 

ocorreu. A estrutura pregressa segue relevante. No entanto, ganha protagonismo um nova 

matriz produtiva. 

 

Tabela 2.12: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 1995 

selecionados pela presença de estabelecimentos de grande porte e número total de 

funcionários por porte das empresas, Vale do Paraíba Fluminense, 1996. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 
20 a 
99 

100 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ou 
mais Total 

Fabricação de papel, papelão 
liso, cartolina e cartão 

0 0 0 874 0 874 

Produção de ferro gusa e de 
ferroligas 

6 21 0 0 13511 13538 

Fabricação de tubos  exceto em 
siderúrgicas 

0 44 312 0 1040 1396 

Fabricação de estruturas metá-
licas e obras de caldeiraria pe-
sada 

76 233 0 0 3447 3756 

Restaurantes e outros estabele-
cimentos de serviços de alimen-
tação 

1617 670 212 691 0 3190 

Outros transportes terrestres 765 1251 2689 801 0 5506 

Administração do estado e da 
política econômica e social 

68 196 1927 1476 12256 15923 

Estabelecimentos de Ensino 
Médio 

3 407 407 1294 0 2111 

Atividades de atenção à saúde 1028 732 1500 0 1378 4638 

Total100 24616 19108 24998 5136 31836 105694 
      Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Em 2000, o número total de grupos de atividades econômicas presentes no Vale do 

Paraíba Fluminense com estabelecimentos de 500 ou mais funcionários havia subido, mos-

trando, como já dito, maior diversidade produtiva na região. Constam, além dos setores já 

presentes em 1996, fabricação de bebidas, de máquinas para escritório outras categorias de 

                                                           
100

 Os totais das quatro tabelas que seguem não somam os setores selecionados apenas. Por isso os números 

expostos representam menos do que a linha de totais expõe. As tabelas completas aparecem em anexo. 
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produção de materiais metálicos e fabricação de automóveis101, caminhonetas e utilitários. 

As grandes empresas continuaram respondendo pela maior quantidade proporcional de em-

pregos. No entanto, no ano 2000, percebia-se que as micro e pequenas empresas emprega-

vam um número bastante semelhante àquelas (em torno de 300 empregos a menos). Eram 

7.250 estabelecimentos que empregavam 29.022, ante 28 que empregavam 29.321 funcio-

nários. Fica patente, mais uma vez, a preponderância, em termos de empregos, das ativida-

des ligadas à metalurgia e à siderurgia nas maiores unidades produtivas da região. 

 

Tabela 2.13: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 1995 

selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcioná-

rios por porte das empresas, Vale do Paraíba Fluminense, 2000. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 
100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais 

Total 

Fabricação de bebidas 24 26 0 604 0 654 

Fabricação de papel, papelão liso, carto-
lina e cartão 

4 0 0 822 0 826 

Produção de ferrogusa e de ferroligas 0 23 0 627 8717 9367 

Fabricação de tubos exceto em siderúr-
gicas 

0 0 375 822 0 1197 

Fabricação de produtos diversos de 
metal 

68 191 557 610 0 1426 

Fabricação de máquinas para escritório 0 0 0 880 0 880 

Fabricação de automóveis, caminhone-
tas e utilitários 

0 0 0 576 0 576 

Construção de edifícios e obras de en-
genharia civil 

1037 1415 1701 534 1470 6157 

Obras de instalações 58 86 302 518 0 964 

Outros transportes terrestres 757 1498 2849 871 0 5975 

Atividades de investigação, vigilância e 
segurança 

22 330 798 0 2820 3970 

Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas 

623 1090 501 0 3253 5467 

Administração do estado e da política 
econômica e social 

53 290 1413 1774 13061 16591 

Educação superior 0 87 189 1108 0 1384 

                                                           
101

 Os dados aqui presentes são referentes aos primeiros funcionários da PSA Peugeot-Citroën. Pela estrutura 

de consórcio modular da Volks Caminhões e Ônibus, os funcionários então sob a insígnia da Volks não che-

gavam a 500, estando divididos nas muitas fornecedoras do consórcio, cujas atividades fim não eram propri-

amente a “fabricação de caminhões e ônibus”.  
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Atividades de atenção à saúde 1262 556 2168 609 0 4595 

Total 29022 21435 21329 10355 29321 111462 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Quatro anos mais tarde, a diversificação produtiva se manteve. Os 15 grupos de ati-

vidades econômicas observados no ano 2000 aumentaram para 17. Em termos de indústrias 

de transformação, as atividades metalúrgicas ainda eram as empregadoras com maiores 

unidades fabris. A fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários já respondiam por 

1.714 empregos formais, e a fabricação de artigos de borracha (como pneumáticos, por e-

xemplo) já apresentava uma grande unidade, com quase 800 funcionários
102

. Os dados de 

2004 mostram a perda relativa da siderurgia, ao passo que ascendem grupos de atividades 

como aqueles relacionados à construção civil (“Construção de edifícios e obras de engenha-

ria civil”, “obras de instalações” ou “serviços de arquitetura e engenharia e de assessora-

mento técnico especializado”), à fabricação de bebidas ou ao setor de serviços. 

 

Tabela 2.14: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 1995 

selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcioná-

rios por porte das empresas, Vale do Paraíba Fluminense, 2004. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 
20 a 
99 

100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais 

Total 

Fabricação de bebidas 35 95 0 918 0 1048 

Fabricação de papel, papelão liso, cartoli-
na e cartão 

0 0 0 746 0 746 

Fabricação de artigos de borracha 41 63 0 771 0 875 

Siderurgia103 21 0 0 0 7688 7709 

Fabricação de tubos exceto em siderúrgi-
cas 

0 36 231 915 0 1182 

Fabricação de automóveis, caminhonetas 
e utilitários 

0 0 0 0 1714 1714 

                                                           
102

 Cabe dizer que é neste período que se instala a fábrica da Michelin, em Itatiaia. 
103

 Embora a classificação adotada aqui, em termos produtivos, se mantenha (CNAE 1.0, de 1995), o grupo de 

“Siderurgia” não consta nos dados de 2004. No entanto, muito mais provável que o desaparecimento do setor, 

é que a classificação das grandes siderúrgicas da região tenha se alterado ao declararem suas informações ao 

Ministério do Trabalho. Como afirma o texto governamental que explica as definições de atividades, “A em-

presa será classificada na categoria CNAE de suas unidades constituintes que responderem por uma maior 

participação no valor adicionado, usando o método descendente (...)” (IBGE, 2004: 28). Isso acaba alterando 

a classificação dos funcionários, que são classificados como “Siderurgia”, grupo da CNAE de código 27.1 na 

CNAE 1.0, 24.2 na CNAE 2.0. As correspondências da CNAE 1.0 para a CNAE 2.0 estão em anexo. 
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Construção de edifícios e obras de enge-
nharia civil 

774 944 512 0 1804 4034 

Obras de instalações 66 43 239 0 1543 1891 

Outros transportes terrestres 891 1424 2945 871 0 6131 

Serviços de arquitetura e engenharia e de 
assessoramento técnico especializado 

140 173 390 688 0 1391 

Seleção, agenciamento e locação de mão 
de obra 

70 126 413 517 0 1126 

Atividades de investigação, vigilância e 
segurança 

26 171 886 0 3748 4831 

Atividades de imunização, higienização e 
de limpeza em prédios e em domicílios 

89 347 273 0 1212 1921 

Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas 

938 806 1181 902 0 3827 

Administração do estado e da política 
econômica e social 

70 325 1911 1419 15278 19003 

Educação superior 1 259 1156 587 0 2003 

Atividades de atenção à saúde 1428 745 2268 719 0 5160 

Total 32951 23361 24749 9053 32987 123101 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Em 2008, o número de grupos de atividades que contavam com empresas de grande 

porte chegou a 21. O grupo da Siderurgia aumentou em 2.300 seus empregos. O número de 

funcionários ligados à produção de automóveis praticamente dobrou nesse quadriênio, pas-

sando de 1.714 para 3.397. Setores ligados à construção civil
104

, como construção de edifí-

cios ou de instalações em obras também aumentaram. Surgiram também grandes empresas 

de produtos químicos inorgânicos, setor ainda incipiente em anos anteriores. Além disso, o 

setor relacionado à Educação Superior aumentou o número de funcionários de 1.384 para 

2.003105. Ao todo, a região viu aumentar o número de empregos formais em 25 mil. Os da-

dos também mostram recuperação dos empregos na Siderurgia e de tubos de aço, bem co-

mo o surgimento de grandes unidades fabris de produção de peças e acessórios para veícu-

los automotores, diretamente relacionadas à vinda da Volks e da PSA. 

                                                           
104

 O setor de construção civil teve suas atividades subdivididas na transição da CNAE 1995 para a CNAE 

2.0. 
105

 Esse aumento pode ser explicado tanto pelo aumento da presença de setores privados, como da expansão 

das unidades da UERJ de Resende e da UFF de Volta Redonda.  
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Tabela 2.15: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 2.0 se-

lecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcionários 

por porte das empresas, Vale do Paraíba Fluminense, 2008. 

CNAE 2.0 Grupo 1 a 19 
20 a 
99 

100 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ou 

mais 
Total 

Fabricação De Bebidas Não-Alcoólicas106 19 0 0 0 1017 1036 

Fabricação De Papel, Cartolina E Papel-
Cartão 0 0 0 552 0 552 

Fabricação De Produtos Químicos Inorgâ-
nicos 8 98 0 525 0 631 

Fabricação De Produtos De Borracha 48 100 0 930 0 1078 

Siderurgia 14 0 651 0 9429 10094 

Produção De Tubos De Aço, Exceto Tubos 
Sem Costura 5 34 0 959 0 998 

Fabricação De Produtos De Metal Não 
Especificados Anteriormente 175 627 425 560 0 1787 

Fabricação De Automóveis, Camionetas E 
Utilitários 1 0 0 0 3397 3398 

Fabricação De Peças E Acessórios Para 
Veículos Automotores 6 0 1256 534 0 1796 

Construção De Edifícios 419 1080 130 0 1938 3567 

Instalações Elétricas, Hidráulicas E Outras 
Instalações Em Construções 62 91 299 0 1393 1845 

Transporte Rodoviário De Passageiros 247 513 2536 961 0 4257 

Atividades Relacionadas À Organização Do 
Transporte De Carga 5 0 290 853 0 1148 

Serviços De Arquitetura E Engenharia E 
Atividades Técnicas Relacionadas 143 370 765 0 1428 2706 

Locação De Mão-De-Obra Temporária 20 76 0 653 0 749 

Atividades De Vigilância, Segurança Priva-
da E Transporte De Valores 43 444 534 997 0 2018 

Outras Atividades De Serviços Prestados 
Principalmente Às Empresas 496 469 744 833 0 2542 

Administração Do Estado E Da Política 
Econômica E Social 63 424 1604 3241 14670 20002 

Educação Superior 29 160 981 1180 0 2350 

Atividades De Atendimento Hospitalar 75 292 2112 1468 0 3947 

                                                           
106

 O grupo de fabricação de bebidas se subdividiu. Era, inicialmente, pertencente ao grupo de “fabricação de 

bebidas”, sendo reclassificado em “fabricação de bebidas alcoólicas” (grupo 11.1) e “fabricação de bebidas 

não-alcoólicas” (grupo 11.2). No nosso estudo, entra a Companhia Fluminense de Refrigerantes, representan-

te da Coca-Cola na região.  
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Serviços De Assistência Social Sem Aloja-
mento 50 135 0 0 1883 2068 

Total 37000 30236 30767 15016 35155 148174 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Por fim, de modo a completar o ciclo analisado, faz-se a análise dos dados referen-

tes ao ano de 2012. Naquele ano, já eram 25 grupos de atividade onde constava pelo menos 

uma empresa de grande porte. O setor relacionado às bebidas, por exemplo, que fora divi-

dido na CNAE, passou a somar, em produções de bebidas alcoólicas ou não-alcoólicas, 

2.100 empregos formais. A inauguração da fábrica da cervejaria Cintra ajuda a explicar 

esse aumento. O grupo de “siderurgia” parece ter recuperado boa parte dos postos de traba-

lho computados em 1996. A fabricação de automóveis já apontava 4.420 funcionários, e a 

construção civil, em seus diversos grupos aqui dispostos, manteve sua pujança. A constru-

ção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais somavam 3.605 empre-

gados formais. É um setor ligado ao poder público, que também aumento o número de fun-

cionários em sua burocracia.  

 

Tabela 2.16: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 2.0 se-

lecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcionários 

por porte das empresas, Vale do Paraíba Fluminense, 2012. 

CNAE 2.0 Grupo 1 a 19 20 a 99 
100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais 

Total 

Fabricação de bebidas alcoólicas 5 85 0 831 0 921 

Fabricação de bebidas não-alcoólicas 0 24 0 0 1151 1175 

Fabricação de papel, cartolina e pa-
pel-cartão 

0 0 0 507 0 507 

Fabricação de produtos químicos 
inorgânicos 

36 47 0 651 0 734 

Fabricação de produtos de borra-
cha107 

63 107 0 0 1066 1236 

Siderurgia 8 0 258 2488 10459 13213 

Produção de tubos de aço, exceto 
tubos sem costura 

25 0 0 950 0 975 

                                                           
107

 Em setembro de 2012, a Michelin anunciou sua expansão, com previsão de aumento do número de empre-

gos em 300.    
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Fabricação de automóveis, camione-
tas e utilitários 

0 0 0 0 4420 4420 

Fabricação de peças e acessórios para 
veículos automotores 

44 60 1599 662 0 2365 

Instalação de máquinas e equipa-
mentos 

95 0 174 0 1374 1643 

Construção de edifícios 798 1141 155 0 1586 3680 

Construção de rodovias, ferrovias, 
obras urbanas e obras de arte especi-
ais 

59 287 1035 0 3605 4986 

Instalações elétricas, hidráulicas e 
outras instalações em construções 

198 198 626 0 1948 2970 

Comércio de veículos automotores 342 616 104 785 0 1847 

Transporte rodoviário de passageiros 313 281 3144 592 1287 5617 

Transporte rodoviário de carga 1035 1559 2768 838 0 6200 

Locação de mão-de-obra temporária 23 0 172 626 0 821 

Atividades de vigilância, segurança 
privada e transporte de valores 

31 206 1496 0 2193 3926 

Serviços de escritório e apoio admi-
nistrativo 

298 153 0 521 0 972 

Administração do estado e da política 
econômica e social 

91 331 836 2544 18646 22448 

Educação infantil e ensino fundamen-
tal 

384 1519 227 505 0 2635 

Educação superior 26 0 813 520 1102 2461 

Atividades de atendimento hospitalar 52 440 1975 1567 0 4034 

Serviços de assistência social sem 
alojamento 

52 126 0 0 1695 1873 

Atividades de organizações associati-
vas não especificadas anteriormente 

309 222 0 597 0 1128 

Total 44732 36486 36738 15184 50532 183672 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Os dados aqui apresentados demonstram que a premissa de que a região se desen-

volveu em termos econômicos ganha força. Mais ainda: que, afora momentos mais aguda-

mente críticos, reforçou sua estrutura produtiva, inclusive diversificando-a. Assim como 

para grandes corporações, se tomarmos as regiões como unidades percebidas e economica-
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mente integradas, podemos dizer que a maior diversificação produtiva reduz incertezas em 

momentos críticos e aumenta a liquidez. Outro ponto interessante é que alguns setores eco-

nômicos se alimentam de outros setores em expansão, o que permite a determinados setores 

crescerem associados ao desenvolvimento. Um exemplo interessante disso é o setor de vigi-

lância. Com um número maior de grandes estabelecimentos, requisita-se um maior aparato 

de vigilância. Por fim, podemos apontar a resistência do setor industrial que dava contornos 

à região logo no início da nossa análise e que chamamos de estrutura pregressa ou estrutura 

pré-existente: os setores siderúrgicos e metalúrgicos. Por mais que o direcionamento dinâ-

mico do “novo” desenvolvimento regional tenha sido na direção das indústrias automotivas, 

o setor de metais permanece produtivo, aproveitando momentos de crescimento para ex-

pandir-se, diversificar-se, consequentemente, aumentando o estoque de mão de obra.     

No Sul Fluminense, conforme já havíamos percebido no início da análise dos dados, 

grupos produtivos ligados aos setores de serviços e comércio tiveram um relevante aumento 

de participação na estrutura do mercado formal da região. Atualmente, respondem por mais 

de 65% da mão de obra formalmente empregada e, como se pôde ver, já contando com 

grandes estabelecimentos de escritório, atendimento de saúde, educação e assistência soci-

al.  

A formalização da mão de obra no Vale do Paraíba Fluminense também chama a-

tenção. Nos últimos dez anos analisados, foram mais de 60 mil empregos formais gerados, 

sendo mais de 30 mil no último quadriênio em tela. Com isso, a informalidade, que era de 

61,2% na região no ano 2000 caiu para 45,0% no ano de 2012108. 

No próximo tópico, vamos avaliar de que forma esse cenário se reproduz especifi-

camente no setor automotivo, destacando algumas classes de atividades relacionadas à ca-

deia produtiva de automóveis. A dinâmica do exercício promovido acima será reproduzida 

a seguir, qual seja, partiremos do número de estabelecimentos relacionados à produção de 

automóveis, por porte, com os rendimentos totais, e seguiremos no sentido de aumentar a 

especificidade da análise, para que se possa considerar rendimentos e características indivi-

duais dos trabalhadores do setor automotivo do Vale do Paraíba Fluminense. 

                                                           
108

 Para esse cálculo, foram utilizados os dados de população do Censo Demográfico de 2000 e de 2010, o que 

pode levar a uma pequena discrepância com relação ao ano de 2012, já que os dados do Ministério do Traba-

lho aqui utilizado são de 2012. Não deixa, porém, de chamar atenção a evolução do indicador (RAIS/MTE, 

2000 e 2012; IBGE, 2012).  
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1.4. Os dados da cadeia automobilística no Vale do Paraíba Fluminense 
  

A região do Vale do Paraíba Fluminense, conforme já destacado aqui, possui aspec-

tos marcantes de integração regional, transbordamento e geração conjunta de externalida-

des. Na cadeia automobilística implantada na região, esse fenômeno não é diferente. Os 

sete setores produtivos selecionados envolvem a fabricação diretamente relacionada aos 

automóveis. Pneus, autopeças que não produtos de borracha, bem como os insumos diretos 

para os automóveis podem ser encontrados em três municípios da região. Ao longo dos 

anos, porém, as indústrias ligadas à metalurgia também integraram-se à produção direta de 

automóveis. Um exemplo é a joint-venture da CSA ThyssenKrupp e da CSN, com planta 

instalada em Porto Real, fornecendo chapas metálicas e conformando uma integração regi-

onal-produtiva109. 

Optamos por replicar a escolha dos grupos produtivos feita por Ricardo Lobato Tor-

res e Sílvio Antônio Ferraz Cário (2011), excluindo os dois setores listados pelos autores 

que se referem à comercialização dos automóveis (porque fogem do escopo da produção), 

bem como o de recuperação de motores, que pode incluir uma série de pequenos negócios 

totalmente independentes das indústrias automotivas. Neste tópico, mostraremos a evolução 

do número de estabelecimentos ligados à produção de automóveis na região, a renda média 

por porte, bem como a informações relativas às ocupações e algumas características indivi-

duais dos empregados, idade e formação, ao longo do período analisado. O primeiro ano é o 

de 1996, meramente ilustrativo do que era o setor produtivo automobilístico antes da insta-

lação da Volks, já que não havia nenhuma montadora na região. O último ano é o de 2012, 

em consonância com o que vem sendo feito ao longo deste trabalho. Os dados são proveni-

entes da RAIS/MTE, por grupos de atividade. 

Em 1996, a grande força de trabalho potencialmente relacionada à linha de produ-

ção automotiva localizava-se no grupo CNAE de fabricação de artigos de borracha, com 

137 funcionários, majoritariamente em empresas de 50 a 99 funcionários e de 20 a 49. So-

mavam, ao todo, 213 funcionários. O ano de 1996 entra nesta análise como uma ideia do 

que era a região antes do início da produção automotiva, o que explica os números peque-

nos em termos de empregos no Vale do Paraíba Fluminense.  

                                                           
109

 Esse é um exemplo de contraste com o caso de Camaçari, em que se observa muito pouca integração em 

termos produtivos com o restante do Polo.  
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Tabela 2.17: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas, Vale do Paraíba Fluminense, 1996. 

CNAE 95 Grupo De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 Total 

Fabricação de 
artigos de borra-
cha 3 7 40 36 51 137 

Fabricação de 
caminhões e 
ônibus 0 0 0 0 59 59 

Fabricação de 
peças e acessó-
rios para veículos 
automotores 2 0 15 0 0 17 

Total 5 7 55 36 110 213 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 Em 2000, o consórcio modular da Volks Caminhões e Ônibus já estava funcionan-

do, com uma produção aproximada de 30.000 veículos/ano. Como se percebe pelos dados, 

apenas 294 empregados aparecem registrados como funcionários de empresas fabricantes 

de caminhões e ônibus. Eram 576 responsáveis pela fabricação de automóveis, caminhone-

tas e utilitários, além de 115 ligados à fabricação de artigos de borracha110. 

 

Tabela 2.18: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas, Vale do Paraíba Fluminense, 2000. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 Total 

Fabricação de artigos 
de borracha 28 87 0 0 115 

Fabricação de auto-
móveis, caminhonetas 
e utilitários 0 0 0 576 576 

Fabricação de cami-
nhões e ônibus 11 57 294 0 362 

Fabricação de cabines, 
carrocerias e reboques 4 0 0 0 4 

Fabricação de peças e 
acessórios para veícu-
los automotores 0 161 262 0 423 

Total 43 305 556 576 1480 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

                                                           
110

Algumas fontes afirmam que havia em torno de 1450 funcionários ligados à produção de caminhões e ôni-

bus da Volks, nas diferentes autopartistas/sócias da montadora alemã na empreitada de Resende, sendo apenas 

295 empregados diretamente da Volks (KUBO, SILVA e LIMA: 2006). 
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Já em 2004, quando a fábrica da PSA Peugeot-Citroën já funcionava plenamente, o 

número de pessoas vinculadas à fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários era de 

1.714. A fábrica da Michelin já operava na região, o que pode explicar os 771 funcionários 

empregados em uma unidade fabril de 500 a 999 funcionários.  

Chama atenção o reflexo da estratégia inicial da Volks nos dados apresentados, uma 

vez que, na fabricação de caminhões e ônibus, 679 funcionários se dividiam em mais de 

uma unidade de 100 a 499 funcionários, o que aponta, pela lógica organizacional da com-

panhia, que unidades de finalidades análogas chegaram a operar simultaneamente, com um 

número relativamente pequeno de funcionários111. Com a entrada da PSA na região, o mer-

cado formal relacionado à atividade automobilística teve um incremente de quase 2.500 

funcionários no período de 2000 a 2004.  

 

Tabela 2.19: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas, Vale do Paraíba Fluminense, 2004. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 
100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais Total 

Fabricação de artigos de borracha 41 63 0 771 0 875 

Fabricação de automóveis, caminho-
netas e utilitários 

0 0 0 0 1714 1714 

Fabricação de caminhões e ônibus 18 79 679 0 0 776 

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques 

19 0 0 0 0 19 

Fabricação de peças e acessórios para 
veículos automotores 

1 72 468 0 0 541 

Total 79 214 1147 771 1714 3925 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Entre 2004 e 2008, o aumento de mão de obra em setores que também compõem as 

atividades automotivas é maior, em termos absolutos. O incremento total na região foi de 

3.547 funcionários, a maioria na fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários. Um 

setor que aparece entre 2004 e 2008 é o de fabricação de material elétrico para veículos 

(exceto baterias). São 455 trabalhadores formais.  

                                                           
111

 De acordo com dados do anuário da ANFAVEA, a fábrica de Ônibus e Caminhões da Volks, ao se trans-

formar em MAN Latin America não chegava a 1.000 funcionários. (ANFAVEA, 2011). 
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 O setor de fabricação de peças e acessórios também cresceu bastante, em termos 

absolutos e relativos. Eram 541 funcionários ao todo, sendo 468 deles em empresas de 100 

a 499 funcionários, em 2004. No ano de 2008, registrou-se 1.341, sendo 801 em plantas de 

100 a 499 funcionários e 534 em uma planta de 500 a 999 empregados. 

  

Tabela 2.20: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas, Vale do Paraíba Fluminense, 2008. 

CNAE 2.0 grupo 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 
1000 ou 
mais Total 

Fabricação de artigos de borracha 
48 100 0 930 0 1078 

Fabricação de material elétrico 
para veículos exceto baterias 

0 0 455 0 0 455 

Fabricação de automóveis, cami-
nhonetas e utilitários 

1 0 0 0 3397 3398 

Fabricação de caminhões e ônibus 
0 32 672 0 0 704 

Fabricação de cabines, carrocerias 
e reboques 

8 0 484 0 0 492 

Fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores 

6 0 801 534 0 1341 

Total 63 132 2412 1464 3397 7468 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Por fim, em 2012, o quantitativo de empregados vinculados a atividades voltadas à 

indústria automobilística chegou a 9.203, sendo 4.420 especificamente empregados na fa-

bricação de automóveis e 5.117 nas atividades de produção de autoveículos (somando au-

tomóveis e caminhões e ônibus). Isso significa que mais da metade da mão de obra estava 

diretamente relacionada às montadoras aqui analisadas (PSA e Volks/MAN). Outro ponto 

que chama atenção é o aumento da mão de obra empregada na fabricação de autopeças, que 

subiu de 1.341 para 1.955. Com leve redução observamos o grupo de fabricação de cabines, 

carrocerias e reboques, com uma redução de 51 funcionários. 
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Tabela 2.21: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas, Vale do Paraíba Fluminense, 2012. 

CNAE 2.0 Grupo 1 a 19 20 a 99 
100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais Total 

Fabricação de artigos de borracha 63 107 
  

1066 1236 

Fabricação de material elétrico 
para veículos  exceto baterias   

410 
  

410 

Fabricação de automóveis, cami-
nhonetas e utilitários     

4420 4420 

Fabricação de caminhões e ônibus 
18 26 653 

  
697 

Fabricação de cabines, carrocerias 
e reboques 

1 20 420 
  

441 

Fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores 

44 60 1189 662 
 

1955 

Total 126 213 2672 662 5486 9159 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Tendo observado um setor que surgiu praticamente do zero, uma vez que inexistiam 

indústrias automotivas no Vale do Paraíba Fluminense em meados dos anos 1990, a produ-

ção automobilística tornou-se bastante pujante ao final do período analisado. Ainda mais se 

considerarmos que os dados não captam as novas instalações na região (Renault e Hyun-

dai). Um contraponto interessante é o Grande ABC Paulista, onde trabalham na produção 

de automóveis, autopeças e em grupos de atividades relacionados, pouco mais de 70 mil 

funcionários.  

Como já analisado ao longo deste trabalho, as indústrias que aportaram em Resende 

e em Porto Real já surgiram com um grau mais alto de automação, com pequeno número de 

funcionários se comparadas àquelas já instaladas no país. Essas informações são importan-

tes, por duas razões. Uma é a incrível capacidade indutora que duas montadoras tiveram na 

região, do ponto de vista dos empregos gerados, mobilizando grupos de atividades mais 

extensivos em mão de obra. A outra, em contrapartida, é percebermos que, apesar da multi-

plicação dos empregos análogos à produção automobilística, ela ainda não iguala, por e-

xemplo, o número de empregos formais do setor siderúrgico em meados dos anos 1990, 

que passavam de 13.000.  

 O exercício que segue é o de avaliar a evolução salarial dos trabalhadores relaciona-

dos à produção de automóveis. Essa é uma análise que acaba por envolver outras dimen-
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sões que perpassam meramente a linha de produção, já que reflete a capacidade de barga-

nha dos trabalhadores em torno de seus rendimentos. Viu-se aqui que o número de funcio-

nários tem aumentado ao longo do tempo, sem apresentar qualquer tendência duradoura de 

queda. Tanto os dados quantitativos, quanto os documentais analisados na primeira seção 

deste capítulo parecem confirmar isso. Portanto, a evolução completa essa análise ao sinali-

zar não somente para uma questão da quantidade de postos de trabalho, como para a quali-

dade, tomando o salário como uma proxy para tanto. 

 Assim como fizemos para o número de postos de trabalho relacionados às ativida-

des de produção de automóveis, o exercício de compreender a situação antes da instalação 

das automotivas se repete aqui. Em 1996, a média salarial, em valores corrigidos (2000 = 

100) era de R$ 710,13. A maior média salarial era estava na fabricação de ônibus e cami-

nhões, seguida do grupo de fabricação de peças e assessórios para veículos automotores, de 

R$ 594,06. 

 

Tabela 2.22: Remuneração média de classes de atividades CNAE 1995 selecionadas, 

por faixas de porte das empresas, Valores deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale 

do Paraíba Fluminense, 1996. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 Total 

Fabricação De Artigos De Borra-
cha 

 R$   
662,51  

 R$      
511,31  

 R$      
566,49  

Fabricação De Caminhões E 
Ônibus  -   -  

 R$   
1.919,61  

Fabricação De Peças E Acessó-
rios Para Veículos Automotores  -   -  

 R$      
756,61  

Total 
 R$   
631,10  

 R$   
1.080,42  

 R$      
904,44  

Fonte: RAIS/MTE, 1996. 

 

 Em 2004, a média salarial geral chegou a R$ 1371,31. Essa redução foi observada 

em todos os grupos produtivos, exceto na fabricação de artigos de borracha, que recebeu 

um incremento em função da instalação da planta da Michelin em Itatiaia. Percebe-se dife-

rença bastante acentuada entre os rendimentos dos trabalhadores ocupados no porte de 500 

a 999 funcionários, se comparados àqueles dos trabalhadores das empresas de micro e pe-

queno porte.  
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 Mesmo com a redução em termos reais dos salários comparados com o ano 2000, a 

discrepância entre os proventos dos empregados no grupo de produção de ônibus e cami-

nhões em relação àqueles do grupo de produção de automóveis, caminhonetas e utilitários é 

bastante considerável, chegando a exatos R$ 1.158,22, em valores corrigidos, algo em torno 

de R$ 1.640,00 em valores da época. Outro ponto interessante a ser observado em termos 

de discrepância salarial é quando comparamos os portes das empresas dos grupos destaca-

dos. Se as empresas de micro e pequeno porte em termos de funcionários pagavam menos 

de R$ 640,00, em média, as empresas de porte médio (de 100 a 499) pagavam as maiores 

médias salariais apontadas, bastante mais elevadas do que as empresas de grande porte (a-

qui divididas em 500 a 999 e 1000 ou mais empregados).  

 

Tabela 2.23: Remuneração média de classes de atividades CNAE 1995 selecionadas, 

por faixas de porte das empresas, Valores deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale 

do Paraíba Fluminense, 2004. 

CNAE 95 Grupo   1 a 19   20 a 99  
 100 a 
499  

 500 a 
999  

 1000 ou 
mais   Total  

 Fabricação De Artigos De Bor-
racha  

 R$        
416,14  

 R$      
416,21  

 

 R$   
1.276,45  

 

 R$   
1.174,20  

 Fabricação De Automóveis, 
Caminhonetas E Utilitários  

    

 R$   
1.199,60  

 R$   
1.199,60  

 Fabricação De Caminhões E 
Ônibus  

 R$    
1.113,30  

 R$      
530,29  

 R$   
2.523,55  

  

 R$   
2.287,91  

 Fabricação De Cabines, Carro-
cerias E Reboques  

 R$        
495,88  

    

 R$      
495,88  

 Fabricação De Peças E Acessó-
rios Para Veículos Automotores  

 R$        
440,66  

 R$      
836,32  

 R$      
968,68  

  

 R$      
950,09  

 Total  
 R$        
605,73  

 R$      
599,67  

 R$   
1.889,13  

 R$   
1.276,45  

 R$   
1.199,60  

 R$   
1.371,31  

Fonte: RAIS/MTE, 2004. 

 

 No ano de 2008, a redução da média geral foi aproximadamente R$ 170,00 menor 

que no quadriênio anterior. No entanto, foi bastante acentuada no grupo de produção de 

ônibus e caminhões, que acabou puxando, em parte a média regional para baixo. Isso pode 

ser explicado, no entanto, pela complexificação da produção, pelo aumento no número de 

funcionários e pelo aumento da diversificação de ocupações no chão de fábrica, reduzindo 
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o peso que salários mais altos têm na massa salarial das empresas
112

. Na produção de auto-

móveis, houve aumento real para R$ 1.417,51, média mais elevada que a da produção de 

caminhões e ônibus. Já na produção de artigos de borracha, a média salarial ficou pratica-

mente estável. 

 

Tabela 2.24: Remuneração média de classes de atividades CNAE 1995 selecionadas, 

por faixas de porte das empresas, Valores deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale 

do Paraíba Fluminense, 2008. 

CNAE 95 Grupo   1 a 19   20 a 99   100 a 499   500 a 999   1000 ou mais   Total  

 Fabricação De Artigos De 
Borracha  

 R$   
511,70  

 R$      
431,62  

 

 R$    
1.300,84  

 

 R$   
1.185,07  

 Fabricação De Material 
Elétrico Para Veículos  
Exceto Baterias  

  

 R$    
1.006,18  

  

 R$   
1.006,18  

 Fabricação De Automó-
veis, Caminhonetas E Utili-
tários  

    

 R$        
1.360,07  

 R$   
1.359,67  

 Fabricação De Caminhões 
E Ônibus  

 

 R$   
1.108,29  

 R$    
1.049,73  

  

 R$   
1.052,39  

 Fabricação De Cabines, 
Carrocerias E Reboques  

 R$   
282,08  

 

 R$    
1.194,01  

  

 R$   
1.179,19  

 Fabricação De Peças E 
Acessórios Para Veículos 
Automotores  

 R$   
602,69  

 

 R$    
1.124,26  

 R$    
1.033,59  

 

 R$   
1.085,82  

Total 
 R$   
480,00  

 R$      
595,66  

 R$    
1.095,22  

 R$    
1.203,36  

 R$        
1.360,07  

 R$   
1.222,90  

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

 Por fim, em 2012 a média geral se manteve relativamente estável, com redução de 

R$ 50,00 em termos reais. Na fabricação de automóveis, também observou-se uma tendên-

cia à recuperação das perdas inflacionárias. Fenômeno semelhante ao ocorrido na fabrica-

ção de caminhões e ônibus. Outro setor que obteve aumentos reais foi o de produção de 

artigos de borracha, de quase R$ 500,00.  

As categorias aqui listadas possuem datas-base de negociação salarial e, não raro, 

conseguem, pelo menos, a reposição salarial. Observa-se, algumas vezes, perda salarial, em 

função do aumento das linhas de produção, em que são empregados trabalhadores de meno-

res salários. No caso da produção de caminhões e ônibus, podemos perceber que a própria 

empresa central na produção, cuja atividade fim é a montagem dos veículos, não alterou seu 
                                                           
112

 Isso pode ser confirmado quando analisamos os dados referentes às ocupações nas menores estratificações 

visíveis da CBO (RAIS/MTE). 
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porte, mantendo relativamente estável seu número de funcionários, o que explica também a 

estabilidade salarial.   

 

Tabela 2.25: Remuneração média de classes de atividades CNAE 1995 selecionadas, 

por faixas de porte das empresas, Valores deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale 

do Paraíba Fluminense, 2012. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Fabricação De Artigos De Borracha 
 R$      
537,70  

 R$      
574,16  

  

 R$        
1.709,61  

 R$   
1.551,58  

Fabricação De Material Elétrico Para 
Veículos  Exceto Baterias 

  

 R$   
1.088,59  

  

 R$   
1.088,59  

Fabricação De Automóveis, Cami-
nhonetas E Utilitários 

    

 R$        
1.356,31  

 R$   
1.356,31  

Fabricação De Caminhões E Ônibus 
 R$  
1.167,75  

 R$   
1.163,27  

 R$   
1.179,94  

  

 R$   
1.179,01  

Fabricação De Cabines, Carrocerias E 
Reboques 

 R$      
321,90  

 R$      
848,25  

 R$   
1.188,13  

  

 R$   
1.170,75  

Fabricação De Peças E Acessórios 
Para Veículos Automotores 

 R$      
898,50  

 R$   
1.706,49  

 R$   
1.012,97  

 R$   
1.066,90  

 

 R$   
1.049,94  

Total 
 R$      
705,75  

 R$      
990,77  

 R$   
1.092,91  

 R$   
1.066,90  

 R$        
1.424,96  

 R$   
1.282,85  

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

1.4.1. A mão de obra alocada nas empresas ligas ao setor automotivo do Vale do Para-

íba Fluminense 

 

 Após analisar o setor automobilístico regional e as atividades relacionadas a ele, em 

grandes linhas, interessa atentar-nos para as características dos profissionais alocados nos 

grupos de atividades econômicas aqui selecionados. Com isso, para os seis grupos de ativi-

dades, analisamos adiante suas características ocupacionais, através da Classificação Brasi-

leira de Ocupações (CBO). Serão analisadas as ocupações, inicialmente através dos grupos 

da CBO, com seus respectivos rendimentos.  

 No ano 2000, quase um terço dos postos de trabalho eram ocupados por profissio-

nais cujas funções são de ensino superior, principalmente na fabricação de automóveis, 

caminhonetas e utilitários e na fabricação de caminhões e ônibus. São elas as ocupações 

como trabalhadores das profissões científicas e técnicas, bem como os diretores. Somavam 
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473 aqueles que cumpriam uma dessas duas ocupações. Já os trabalhadores da produção 

industrial eram 778, sendo 349 os empregados de fábricas de autopeças e 222 os da fabrica-

ção de automóveis e assemelhados.  

 

Tabela 2.26: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 1995, Vale do Paraíba Fluminense, 2000. 

CBO 94 Gr Grupo 

Fabricação 
De Artigos 
De Borra-
cha 

Fabricação De 
Automóveis, 
Caminhonetas 
E Utilitários 

Fabricação 
De Cami-
nhões E 
Ônibus 

Fabricação 
De Cabi-
nes, Carro-
cerias E 
Reboques 

Fabricação 
De Peças E 
Acessórios 
Para Veícu-
los Automo-
tores 

Recondicionamento 
Ou Recuperação De 
Motores Para Veí-
culos Automotores Total 

Trabalhadores das profis-
sões científicas,técnicas, 
artísticas e trabalhado-
res... 

3 168 206 0 53 0 430 

Membros dos poderes 
legislativo, executivo e 
judiciário, funcionários 
públicos superiores, 
diretores 

2 24 14 0 3 0 43 

Trabalhadores de servi-
ços administrativos e 
trabalhadores asseme-
lhados 

17 147 39 1 17 0 221 

Trabalhadores de comér-
cio e trabalhadores as-
semelhados 

6 15 6 0 1 3 31 

Trabalhadores de servi-
ços de turismo, hospeda-
gem, serventia, higiene e 
embelezamento, segu-
rança 

4 0 0 0 0 0 4 

Trabalhadores da produ-
ção industrial, oper. De 
máquinas, condutores de 
veículos e trabalhadores 

83 222 97 3 349 24 778 

Total 115 576 362 4 423 27 1507 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Com relação ao rendimento desses profissionais, nota-se que as maiores médias 

salariais cabem, como se poderia esperar, aos diretores, seguidos dos trabalhadores de pro-

fissões científicas. A média dos 43 funcionários de cargos diretivos era de R$ 7.610, estan-

do o maior salário na fabricação de ônibus e caminhões. O setor de fabricação de artigos de 

borracha, cujas médias salariais em ocupações mais bem remuneradas aparecem muito mais 
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baixos que os outros, era ainda incipiente na região no ano 2000, havendo apenas fábricas 

de pequeno porte. 

 Com relação aos trabalhadores da produção industrial, sua média salarial era de R$ 

1.106, sendo as duas maiores médias salariais obervadas na fabricação de automóveis (R$ 

1.544) e na fabricação de caminhões (R$ 1.440). Apesar dos maiores salários para cargos 

diretivos estar na fabricação de caminhões, no chamado “chão de fábrica” essa situação se 

altera. As maiores médias eram observadas na fabricação de automóveis.  

Tabela 2.27: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 1995, deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale do Paraíba 

Fluminense, 2000. 

CBO 94 Gr Grupo 

Fabricação 
De Artigos 
De Borra-
cha 

Fabricação De 
Automóveis, 
Caminhonetas 
E Utilitários 

Fabricação 
De Cami-
nhões E 
Ônibus 

Fabricação 
De Cabi-
nes, Carro-
cerias E 
Reboques 

Fabricação De 
Peças E Aces-
sórios Para 
Veículos 
Automotores 

Recondicionamento 
Ou Recuperação De 
Motores Para Veí-
culos Automotores Total 

Trabalhadores das 
Profissões Científi-
cas,Técnicas, Artís-
ticas e Trabalhado-
res... 

 R$         
815,90  

 R$   2.302,51  
 R$     

3.251,72   
 R$           

1.672,45   
 R$    

2.669,22  

Membros dos 
Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciá-
rio, Funcionários 
Públicos Superio-
res, Diretores 

 R$         
779,16  

 R$   7.952,23  
 R$     

8.270,05   
 R$           

6.353,58   
 R$    

7.610,54  

Trabalhadores de 
Serviços Adminis-
trativos e Trabalha-
dores Assemelha-
dos 

 R$         
641,22  

 R$   1.375,43  
 R$     

4.402,08  
 R$       

318,61  
 R$           

1.528,92   
 R$    

1.860,09  

Trabalhadores de 
Comércio e Traba-
lhadores Asseme-
lhados 

 R$         
775,39  

 R$   2.199,77  
 R$     

2.501,82   
 R$           

2.799,54  
 R$              196,80  

 R$    
1.808,05  

Trabalhadores de 
Serviços de Turis-
mo, Hospedagem, 
Serventia, Higiene e 
Embelezamento, 
Segurança 

 R$         
226,50       

 R$       
226,50  

Trabalhadores da 
PRODUÇÃO INDUS-
TRIAL, Oper. de 
Máquinas, Condu-
tores de Veículos e 
Trabalhadores 

 R$         
467,77  

 R$   1.544,33  
 R$     

1.440,09  
 R$       

293,95  
 R$              

936,27  
 R$              491,82  

 R$    
1.106,42  

Total 
 R$         

515,57  
 R$   2.006,42  

 R$     
3.071,87  

 R$       
300,11  

 R$           
1.095,15  

 R$              459,04  
 R$    

1.860,55  

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 
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 Em 2004, ano em que o número total de trabalhadores em funções alinhadas com a 

produção de automóveis chegou a 3.975, percebe-se que o número de trabalhadores ligados 

diretamente à produção chegava a 1.959, sendo a maioria deles empregados na fabricação 

de automóveis, caminhonetas e utilitários (994). A segunda maior concentração dessa ocu-

pação estava na fabricação de peças e acessórios para veículos. Com as alterações na Clas-

sificação Brasileira de Ocupações, não mais constam os “Trabalhadores das Profissões Ci-

entíficas, Técnicas, Artísticas ...”, sendo substituídos por “profissionais das ciências e das 

artes”, ocupação ainda majoritariamente relacionada com cursos de nível superior.   

 

Tabela 2.28: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 1995, Vale do Paraíba Fluminense, 2004. 

CBO 2002 Gr Grupo 

Fabricação De 
Artigos De 
Borracha 

Fabricação De 
Automóveis, 
Caminhonetas 
E Utilitários 

Fabricação 
De Cami-
nhões E 
Ônibus 

Fabricação 
De Cabi-
nes, Carro-
cerias E 
Reboques 

Fabricação 
De Peças E 
Acessórios 
Para Veícu-
los Automo-
tores 

Recondicionamento 
Ou Recuperação De 
Motores Para Veí-
culos Automotores Total 

Membros Superiores 
Do Poder Publico, 
Dirigentes De Organi-
zacoes De Interesse 
Publico 

8 61 56 0 1 1 127 

Profissionais Das Cien-
cias E Das Artes

113
 

33 212 158 0 8 0 411 

Tecnicos De Nivel 
Medio 

108 110 238 1 81 0 538 

Trabalhadores De 
Servicos Administrati-
vos 

25 252 49 1 19 8 354 

Trabalhadores Dos 
Servicos, Vendedores 
Do Comercio Em Lojas 
E Mercados 

21 11 10 1 0 8 51 

Trabalhadores Da 
Producao De Bens E 
Servicos Industriais 

273 994 242 14 418 18 1959 

Trabalhadores Em 
Servicos De Reparacao 
E Manutencao 

407 74 23 2 14 15 535 

Total 
875 1714 776 19 541 50 3975 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

                                                           
113

 Essa classificação substitui a classificação anterior, que era semanticamente mais ampla.  
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 Com relação aos salários, os dirigentes passaram a receber um rendimento médio de 

R$ 5.301,21, em termos reais. As maiores médias ainda eram pagas aos trabalhadores liga-

dos à produção de ônibus e caminhões, se comparada à fabricação de automóveis. A maior 

média da região estava, então, no grupo de atividade da fabricação de peças e acessórios 

para veículos, mas tratava-se de apenas um funcionário. 

 Com relação aos trabalhadores da produção, sua renda, em termos reais, caiu para 

R$ 871,48, em média. No setor de produção de ônibus e caminhões, por exemplo, a renda 

caiu de mais de R$ 1,4 mil reais, para pouco mais de mil reais. Na fabricação de autopeças, 

a queda foi de pouco mais de R$ 30,00. 

 

Tabela 2.29: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 1995, deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale do Paraíba 

Fluminense, 2004. 

CBO 2002 Gr Grupo 

Fabricação 
De Artigos 
De Borra-
cha 

Fabricação De 
Automóveis, 
Caminhonetas 
E Utilitários 

Fabricação De 
Caminhões E 
Ônibus 

Fabricação 
De Cabines, 
Carrocerias 
E Reboques 

Fabricação 
De Peças E 
Acessórios 
Para Veícu-
los Automo-
tores 

Recondicionamento 
Ou Recuperação De 
Motores Para Veí-
culos Automotores Total 

Membros Superiores 
Do Poder Publico, 
Dirigentes De Organi-
zacoes De Interesse 
Publico 

 R$ 
4.212,22   R$        3.968,86   R$       6.220,65   R$             -     R$  7.740,87   R$        720,44  

 R$    
4.981,23  

Profissionais Das Cien-
cias E Das Artes 

 R$ 
2.402,93   R$        2.324,96   R$       4.002,25   R$             -     R$  2.174,63   R$               -    

 R$    
2.973,09  

Tecnicos De Nivel 
Medio 

 R$ 
1.612,62   R$        1.769,95   R$       1.562,08  

 R$   
1.125,50   R$  1.141,02   R$               -    

 R$    
1.550,52  

Trabalhadores De 
Servicos Administrati-
vos  R$    898,31   R$        1.300,54   R$       2.970,66  

 R$      
319,64   R$  1.614,68   R$        223,28  

 R$    
1.493,05  

Trabalhadores Dos 
Servicos, Vendedores 
Do Comercio Em Lojas 
E Mercados 

 R$ 
1.037,01   R$        1.198,63   R$          456,58  

 R$      
228,99   R$             -     R$        229,03   R$       815,47  

Trabalhadores Da 
Producao De Bens E 
Servicos Industriais 

 R$ 
1.101,73   R$           697,43   R$       1.005,26  

 R$      
511,95   R$     844,04   R$        383,96   R$       818,87  

Trabalhadores Em 
Servicos De Reparacao 
E Manutencao  R$    971,16   R$        1.246,83   R$       1.284,10  

 R$      
290,12   R$     924,94   R$        325,39  

 R$    
1.000,88  

Total 
 R$ 
1.174,20   R$        1.199,60   R$       2.287,91  

 R$      
495,88   R$     950,09   R$        322,62  

 R$    
1.358,12  

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 
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 Em 2008, conforme já visto, aumentou o número de profissionais empregados nos 

grupos de atividades aqui destacados. Olhando para as ocupações, passaram a 137 os traba-

lhadores em cargos diretivos, além de 657 em ocupações de nível superior. Os técnicos de 

nível médio, que eram 558, chegaram em 2008 a 1.028. Além desses, os operários da pro-

dução de bens saltaram de 1.959 para 4.551, mais que dobrando sua composição numérica. 

 

Tabela 2.30: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 2.0, Vale do Paraíba Fluminense, 2008. 

Cbo 2002 gr 
grupo 

Fabricação 
de artigos 
de borra-
cha 

Fabricação 
de material 
elétrico 
para veícu-
los  exceto 
baterias 

Fabricação de 
automóveis, 
caminhonetas 
e utilitários 

Fabricação 
de cami-
nhões e 
ônibus 

Fabricação 
de cabines, 
carrocerias 
e reboques 

Fabricação de 
peças e aces-
sórios para 
veículos 
automotores Total 

Membros supe-
riores do poder 
publico, dirigen-
tes de organiza-
coes de interes-
se publico 

9 2 91 12 2 21 137 

Profissionais das 
ciencias e das 
artes 

41 2 519 21 7 67 657 

Tecnicos de 
nivel medio 

154 24 480 191 52 127 1028 

Trabalhadores 
de servicos 
administrativos 

32 3 132 39 5 39 250 

Trabalhadores 
dos servicos, 
vendedores do 
comercio em 
lojas e mercados 

27 0 26 18 0 1 72 

Trabalhadores 
agropecuarios, 
florestais e da 
pesca 

0 0 0 1 0 0 1 

Trabalhadores 
da producao de 
bens e servicos 
industriais 

295 389 2032 402 412 1021 4551 

Trabalhadores 
em servicos de 
reparacao e 
manutencao 

520 35 118 20 14 65 772 

Total 1078 455 3398 704 492 1341 7468 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 
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 Já com relação às médias salariais dos profissionais dessas ocupações, em níveis 

superiores, os membros pertencentes aos postos de dirigentes viram seus rendimentos, em 

termos reais, diminuírem mais uma vez, passando de R$ 5,3 mil para R$ 4,5 mil, em média. 

Destacam-se os rendimentos dos dirigentes na fabricação de peças e acessórios para veícu-

los, com rendimentos de R$ 6,6 mil, bem como aqueles da fabricação de cabines, carroceri-

as e reboques (R$ 6,9 mil). 

 Com relação aos funcionários da produção, percebe-se ligeira recuperação em ter-

mos reais de salários. O mesmo acontece com os técnicos de nível médio, principalmente 

aqueles ocupados nos grupos de fabricação de cabines e carrocerias e na fabricação de au-

topeças.  

 

Tabela 2.31: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 2.0, deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale do Paraíba Flu-

minense, 2008. 

CBO 2002 Gr Grupo 

Fabricação 
de artigos 
de borracha 

Fabricação 
de material 
elétrico 
para veícu-
los  exceto 
baterias 

Fabricação de 
automóveis, 
caminhonetas 
e utilitários 

Fabricação 
de cami-
nhões e 
ônibus 

Fabricação 
de cabi-
nes, carro-
cerias e 
reboques 

Fabricação 
de peças e 
acessórios 
para veículos 
automotores Total 

Membros superiores 
do poder publico, 
dirigentes de organi-
zacoes de interesse 
publico 

 R$     
4.613,24  

 R$    
5.585,09  

 R$      
3.944,09  

 R$  
3.827,14  

 R$  
6.629,51  

 R$       
6.379,35  

 R$   
4.334,55  

Profissionais das 
ciencias e das artes 

 R$     
2.586,75  

 R$    
2.885,99  

 R$      
2.621,79  

 R$  
1.649,92  

 R$  
2.778,77  

 R$       
2.408,97  

 R$   
2.569,31  

Tecnicos de nivel 
medio 

 R$     
1.477,34  

 R$    
1.726,41  

 R$      
1.850,01  

 R$  
1.148,00  

 R$  
1.702,13  

 R$       
1.455,57  

 R$   
1.604,65  

Trabalhadores de 
servicos administrati-
vos 

 R$        
999,33  

 R$    
1.397,31  

 R$      
1.300,68  

 R$  
1.033,35  

 R$     
449,82  

 R$       
1.256,56  

 R$   
1.183,33  

Trabalhadores dos 
servicos, vendedores 
do comercio em lojas 
e mercados 

 R$        
753,67  

 R$               
-    

 R$      
1.194,50  

 R$     
630,65  

 R$             -    
 R$       

3.683,94  
 R$      

885,90  

Trabalhadores agro-
pecuarios, florestais e 
da pesca 

 R$                
-    

 R$               
-    

 R$                 -    
 R$     

424,07  
 R$             -    

 R$                  
-    

 R$      
424,07  

Trabalhadores da 
producao de bens e 
servicos industriais 

 R$        
748,27  

 R$       
876,66  

 R$         
816,79  

 R$     
877,89  

 R$  
1.064,87  

 R$          
813,68  

 R$      
846,23  
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Trabalhadores em 
servicos de reparacao 
e manutencao 

 R$     
1.353,65  

 R$               
-    

 R$      
1.286,18  

 R$  
1.711,07  

 R$  
1.127,10  

 R$       
1.202,42  

 R$   
1.357,09  

Total 
 R$     

1.011,21  
 R$    

1.549,31  
 R$      

1.255,76  
 R$  

1.219,60  
 R$  

1.251,86  
 R$       

1.325,84  
 R$   

1.101,44  

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Em 2012, o cenário de expansão do número de trabalhadores formais relacionado à 

produção automotiva se manteve. Os mais de 7.500 trabalhadores se transformaram em 

9.203 no último quadriênio da análise. Os técnicos de nível médio aumentaram para 1.775, 

o que indica uma valorização das ocupações de qualificação profissional em nível médio. 

No ano 2000, não havia a ocupação de técnico de nível na Classificação Brasileira de Ocu-

pações, sendo listados os profissionais dessa categoria no grande grupo de trabalhadores da 

produção industrial. No ano de 2012, os técnicos de nível médio englobam também alguns 

profissionais da produção industrial de nível médio (técnico), sob o subgrupo de “técnicos 

de nível médio em operações industriais”.  

Para se fazer uma aproximação mais grosseira, em 2000, dentro do grande grupo da 

CBO 94 “trabalhadores da produção industrial, operadores de máquinas, condutores de 

veículos e trabalhadores”, havia 288 empregados com Ensino Médio completo. Já em 2012, 

dos 1775 trabalhadores “técnicos de nível médio”, 941 possuíam Ensino Médio completo, 

que pode incluir profissionais egressos, por exemplo, do Ensino Médio Profissional. No 

entanto, 473 trabalhadores possuíam, além de Ensino Médio completo, o Ensino Superior 

completo, embora trabalhassem em posições de nível médio, num aparente caso de “super 

qualificação” para o posto. É importante lembrar também, como já apresentado neste capí-

tulo, que todos os trabalhadores empregados nas indústrias automotivas do Vale do Paraíba 

Fluminense passaram por cursos de qualificação do sistema S, como SENAI e SESI. 

Além dos técnicos de nível médio terem aumentado em mais de 70% sua participa-

ção na mão de obra local, os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais passa-

ram de 4.551 para 5.573. Os dois maiores aumentos foram observados na fabricação de 

automóveis e na fabricação de autopeças, que saltaram de 2.032 para 2.884 e 1.021 para 

1.740 respectivamente. Nos cargos majoritariamente de nível superior, como de dirigentes e 

profissionais das ciências e das artes, o cenário não é único. Enquanto nas ocupações direti-

vas houve um pequeno aumento absoluto, os profissionais tiveram grande redução, passan-

do de 657 para 348. 
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Tabela 2.32: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 2.0, Vale do Paraíba Fluminense, 2012. 

CBO 2002 Gr Grupo 

Fabricação 
de produtos 
de borracha 

Fabricação 
de automó-
veis, camio-
netas e 
utilitários 

Fabricação 
de cami-
nhões e 
ônibus 

Fabricação 
de cabines, 
carrocerias e 
reboques 
para veículos 
automotores 

Fabricação 
de peças e 
acessórios 
para veículos 
automotores Total 

Membros superiores 
do poder publico, 
dirigentes de organiza-
coes de interesse pu-
blico 

26 93 12 4 38 173 

Profissionais das cien-
cias e das artes 

72 139 37 10 90 348 

Tecnicos de nivel me-
dio 

292 961 226 63 233 1775 

Trabalhadores de 
servicos administrati-
vos 

55 222 31 1 114 423 

Trabalhadores dos 
servicos, vendedores 
do comercio em lojas e 
mercados 

9 4 17 2 4 36 

Trabalhadores da pro-
ducao de bens e servi-
cos industriais 

285 2884 333 331 1740 5573 

Trabalhadores em 
servicos de reparacao e 
manutencao 

497 117 41 30 146 831 

Total 1236 4420 697 441 2365 9159 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Com relação à remuneração, o que se observou no agregado da região, em 2012, foi 

um refreamento nas perdas com a inflação ou com a falta de reposição nos reajustes obser-

vados. Com isso, a redução da média geral foi de R$ 30,00. No setor de fabricação de pro-

dutos de borracha, houve aumento em praticamente todos os grandes grupos ocupacionais 

aqui apresentados, exceção feita aos trabalhadores da manutenção. Na fabricação de cami-

nhões e ônibus, os trabalhadores operacionais, administrativos e os técnicos de nível médio 

obtiveram aumentos reais em seus rendimentos. Entretanto, tantos os trabalhadores de nível 

superior, como os de manutenção tiveram perdas em seus salários reais. Os trabalhadores 

operacionais tiveram perdas reais nos setores de fabricação de automóveis, no de autopeças 

e no de carrocerias.  



206 
 

Tabela 2.33: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 2.0, deflacionados pelo IPCA, 2000=100, Vale do Paraíba Flu-

minense, 2012. 

CBO 2002 Gr 
Grupo 

Fabricação 
de produtos 
de borracha 

Fabricação 
de automó-
veis, camio-
netas e 
utilitários 

Fabricação 
de cami-
nhões e 
ônibus 

Fabricação 
de cabines, 
carrocerias e 
reboques 
para veículos 
automotores 

Fabricação 
de peças e 
acessórios 
para veículos 
automotores Total 

Membros 
superiores do 
poder publico, 
dirigentes de 
organizacoes 
de interesse 
publico 

R$ 5.049,86 R$ 5.719,05 R$ 3.894,54 R$ 5.199,90 R$ 5.648,70 R$ 5.405,19 

Profissionais 
das ciencias e 
das artes 

R$ 3.280,67 R$ 3.363,95 R$ 1.689,32 R$ 2.250,00 R$ 2.619,40 R$ 2.936,50 

Tecnicos de 
nivel medio 

R$ 2.064,66 R$ 2.140,70 R$ 1.199,25 R$ 1.565,37 R$ 1.646,77 R$ 1.923,06 

Trabalhadores 
de servicos 
administrativos 

R$ 1.175,48 R$ 1.513,92 R$ 1.293,00 R$ 1.600,34 R$ 721,36 R$ 1.230,51 

Trabalhadores 
dos servicos, 
vendedores do 
comercio em 
lojas e merca-
dos 

R$ 768,72 R$ 1.717,68 R$ 1.009,16 R$ 391,91 R$ 3.175,68 R$ 1.188,48 

Trabalhadores 
da producao de 
bens e servicos 
industriais 

R$ 1.329,33 R$ 849,39 R$ 1.064,26 R$ 1.053,25 R$ 788,95 R$ 879,22 

Trabalhadores 
em servicos de 
reparacao e 
manutencao 

R$ 999,87 R$ 1.244,48 R$ 728,33 R$ 779,10 R$ 1.350,36 R$ 1.065,37 

Total R$ 1.551,58 R$ 1.356,31 R$ 1.179,01 R$ 1.170,75 R$ 1.056,64 R$ 1.279,47 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Como tratamos da questão da escolaridade da mão de obra lotada no mercado for-

mal de trabalho, decidiu-se por sintetizar as informações para mostrar a evolução da quali-

ficação educacional da força de trabalho formal do Vale do Paraíba Fluminense, ao longo 

do período analisado. Nota-se que os profissionais de nível superior, salvo a exceção de 

2000, vêm mantendo uma estabilidade percentual, principalmente nos dois últimos anos de 

análise (2008 e 2012). O grande salto parece ter se dado com relação aos profissionais de 



207 
 

Ensino Médio, que eram 10,4% em 1996, chegando a 66,1% em 2012, numa trajetória 

sempre ascendente. Aqueles trabalhadores que possuíam apenas o Ensino Fundamental 

Completo, ou nem isso, se escassearam ao longo dos 16 anos considerados nesta tese.  

 

Tabela 2.34: Distribuição percentual dos trabalhadores formais por classes agregadas 

de escolaridade nos grupos de atividade ligados à produção automobilística, Vale do 

Paraíba Fluminense, 1996-2012 (anos selecionados). 

Ano/Escolaridade 1996 2000 2004 2008 2012 

Analfabeto 
 

0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

4ª Série Incomple-
to 6,7% 0,8% 0,3% 0,1% 0,1% 

4ª Série Completo 12,5% 1,9% 0,5% 0,2% 0,2% 

8ª Série Incomple-
to 21,3% 4,7% 4,0% 1,9% 1,6% 

8ª Série Completo 14,2% 10,2% 6,4% 5,4% 4,0% 

2º Grau Incomple-
to 10,4% 12,9% 19,1% 12,3% 10,3% 

2º Grau Completo 15,4% 31,9% 46,5% 62,5% 66,1% 

Superior Incomple-
to 8,3% 8,6% 6,7% 4,8% 4,8% 

Superior Completo 11,3% 28,7% 16,6% 12,8% 12,8% 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 
Os resultados nesses setores poderiam ser mais elevados, não fossem os impactos 

observados em função da crise mundial de 2008. Conforme já apontamos em outro lugar 

(DULCI, GAMA & BORGES, 2011), o setor metalúrgico foi muito atingido e teve lenta 

recuperação. Mesmo o setor mecânico apresentou dificuldades, se tomarmos como indica-

dor os dados sobre mercado de trabalho, bem como os eventos citados ao longo deste capí-

tulo.  

Em 2010, a MAN planejava retomar o terceiro turno que havia sido implantado em 

2008 e desativado depois de um mês de funcionamento (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010). 

No entanto, o terceiro turno iniciou suas atividades em férias coletivas. Já em 2011, o reiní-

cio do terceiro turno estava ameaçado, e os trabalhadores da Peugeot se viam ameaçados 

em função de mais de 2.700 cortes em plantas da montadora na Europa.   

Em julho de 2012, a MAN previa dificuldades para o fim do ano e para o início do 

ano de 2013, chegando a prever a dispensa de 400 funcionários, visão que foi desfeita por 

indicativos de retomada das vendas, no mês de dezembro (DIÁRIO DO VALE, 2012). A 



208 
 

montadora passou o ano operando com vendas 15% abaixo do observado em 2011. Já para 

o setor de automóveis leves, a perspectiva em julho de 2012 era positiva, uma vez que o 

número de licenciamentos da PSA aumentara em relação ao ano anterior, muitos desses 

licenciamentos feitos para a própria região.  

Apesar de atividades similares, as duas montadoras operam de formas distintas, com 

um quantitativo de funcionários muito maior na fábrica francesa, além de um mix mais 

variado de produção. Atualmente a PSA é a quinta maior vendedora de autos no Brasil e 

tem planos ambiciosos de ocupar a quarta posição, atualmente da Ford, cujas vendas tam-

bém cresceram nos últimos anos (UOL ECONOMIA, 2012; ANFAVEA, 2012).  

Os dados aqui apresentados nos ajudam a mapear a questão proposta para estudos. 

Temos no Vale do Paraíba Fluminense uma região de aproximadamente 680 mil habitantes 

divididos em nove municípios, sendo o maior deles com população de 257 mil pessoas. 

Comparada às cidades globais de Sassen (1991), ou à região do ABC Paulista, com 2,5 mi-

lhões de habitantes, uma região pequena. No entanto, e talvez justamente por essa discre-

pância com grandes regiões do Brasil ou do exterior, o Vale do Paraíba Fluminense assistiu 

a transformações importantes em seu território. Além da chegada de diversas indústrias, 

muitas de grande porte, como as automobilísticas, desenvolveu centros de ensino e fortale-

ceu suas relações políticas e trabalhistas. A região inseriu-se num processo de redistribui-

ção e de reespacialização global que incluiu greenfields e novos territórios produtivos. Por 

não fazer parte de um centro hegemônico de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D), 

o Vale do Paraíba Fluminense teve que agregar externalidades de outras maneiras. Diferen-

te dos distritos industriais marshallianos114, que se constituem simbioticamente no sentido 

de criar uma marca regional que possibilite o desenvolvimento de determinado território 

produtivo, com base nas pequenas e médias empresas em sistema de competi-

ção/cooperação (BECATTINI, 1994), o Sul Fluminense criou-se simbioticamente no entor-

no de uma grande indústria, num modelo induzido pelo Estado (MARKUSEN, 1995), mol-

dou sua identidade em torno dela, mas a viu ser privatizada, fragmentando tal identidade. A 

dinâmica produtiva contemporânea permitiu que inúmeros empregos, mesmo aqueles que 

                                                           
114

 Como distrito entende-se a “entidade socioterritorial caracterizada pela presença ativa de uma comunidade 

de pessoas e de uma população de empresas num determinado espaço geográfico e histórico. No distrito, ao 

invés do que acontece noutros tipos de meio, como por exemplo as cidades industriais, tende a criar-se uma 

osmose perfeita entre a comunidade local e as empresas” (BECATTINI, 1994: 20) 
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ainda haviam se mantido, fossem exportados para cidades com perfil de serviços, como São 

Paulo ou Rio de Janeiro. Este fenômeno já havia sido estudado em outros países, onde as 

grandes capitais alteram seu perfil, construindo uma vocação para o setor terciário e lim-

pando sua paisagem de indústrias (LIPIETZ & BENKO, 1994). Colocou-se a região na 

disputa internacional por atração de capital produtivo com base na guerra fiscal para insta-

lação de grandes plantas industriais. As externalidades passaram a ser criadas ao longo do 

processo de desenvolvimento local, no qual cada nova indústria é também uma adição às 

vantagens comparativas da região115, criando uma economia de escala. Não por acaso, 

quando da instalação do complexo modular da Volkswagen, surgiu também uma unidade 

do sistema S para complementar a qualificação dos funcionários.116 Na mesma lógica, na 

seqüência, unidades federais de ensino construíram ou ampliaram seus campi na região117. 

A mentalidade distrital veio na seqüência da mentalidade regional/local de disputa por in-

vestimentos.  

Atualmente, através dos esforços empreendidos localmente, bem como no âmbito 

do estado do Rio de Janeiro, que mantém uma das menores taxas de ICMS do Brasil, a vin-

da de novas montadoras já é uma realidade, de maneira a agregar à região a marca de um 

parque industrial completo para uma montadora de automóveis, com redes de fornecedoras 

de material bruto, vindo das siderúrgicas de grande porte, além da cultura automotiva, atra-

                                                           
115

 Como coloca Egler, a respeito do processo de aquisição das vantagens comparativas regionais “ao estender 

seus braços produtivos para outras regiões, as empresas são obrigadas a criar vínculos locais que vão desde a 

demanda por força de trabalho até serviços financeiros, que alteram as condições de produção e reprodução 

das estruturas regionais.” (EGLER, 1996: 214) 
116

 Percebe-se que, “de fato, neste eixo que sedia a Companhia Siderúrgica Nacional, envolvida no movimen-

to recente de privatização de estatais e no processo de abertura ao investimento estrangeiro, no segmento 

industrial da economia, a instalação recente de montadoras de veículos parece evidenciar a integração dessa 

área ao contexto de competitividade, buscando, através de suas principais cidades – Resende, Barra Mansa e 

Volta Redonda – aparelhar-se para atrair empreendimentos geradores de renda e emprego e favorecedores do 

desenvolvimento regional.” (AJARA, 2006: 35) 
117

 Como colocam DINIZ, CROCCO & SANTOS, (2006): “em uma sociedade crescentemente dominada pelo 

conhecimento, as vantagens comparativas estáticas ou ricardianas, baseadas em recursos naturais, perdem 

importância relativa e ganham destaque as vantagens construídas e criadas, cuja base está exatamente na ca-

pacidade diferenciada de gerar conhecimento e inovação. Em uma sociedade informacional, torna-se cada vez 

mais difícil, para as empresas ou agentes produtivos, reter a exclusividade dos conhecimentos técnicos. A 

generalização desses os transforma em ubiqüidades, as quais destroem as vantagens comparativas diferencia-

das e preestabelecidas e, portanto, a capacidade de competição. A manutenção desta exige a criação de novas 

etapas do conhecimento e da capacitação, realimentando o processo inovativo.” (DINIZ, CROCCO & SAN-

TOS, 2006: 88) 
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vés das indústrias já instaladas. Diferente do caso baiano, que veremos no próximo capítu-

lo, o caso fluminense indica uma maior agregação da esteira produtiva já instalada. Isso 

pode ser explicado pela grande capacidade produtiva das indústrias já presentes, a saber, 

Michelin, fornecedora da PSA, CSA, CSN, Thyssen Krupp, Saint Golbain, etc. Recentes 

movimentos corporativos, como o interesse único da CSN na compra da CSA podem incor-

rer em demissões e enxugamento de folha salarial, ao passo que as vindas da Nissan e da 

Hyundai, por exemplo, indicam eventos compensatórios para esse movimento. O Sindicato 

dos Metalúrgicos demonstrava cautela no primeiro negócio e otimismo no segundo (9 DE 

NOVEMBRO, 2012). O que podemos concluir do movimento observado até aqui é que, 

apesar das agendas mutantes do sindicato e da crise internacional, a atuação frente às indús-

trias locais vem sendo de conquistas, em movimentos de permanente tensão-distensão 

No próximo capítulo, apresentar-se-á o caso de Camaçari, na Bahia, onde localiza-

se um dos maiores polos industriais químico e petroquímico do país. Foi nesse local que 

aportou a planta da Ford Motores do Brasil. 
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Capítulo 2: Região Metropolitana de Salvador e Polo Industrial de Camaçari, 

Bahia 

Essa visão de disputa desesperada reduz a percepção do país ao interesse 

local ou pessoal e até de promoção do governante à custa do dinheiro 

público. 

Governante que se gaba de trazer esses megaprojetos geralmente es-

conde quanto custaram e quanto vão custar para as gerações futuras. O 

governo federal é o primeiro a dar o mau exemplo e é seguido natural-

mente pelos seus áulicos. (DUTRA, Olivio, In: FOLHA DE SÃO PAULO: “FHC 

"reorientou" Ford a trocar o RS pela Bahia, diz Olívio Dutra”, 02/03/1999, 

disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc26079904.htm, 

acessado em 19/09/2014). 

 

Caracterização da região: 

 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) é composta por 12 municípios: Cama-

çari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, 

Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, com 

3.458.571 habitantes, tendo apresentado um crescimento de mais de 430 mil moradores 

entre 2000 e 2010. Salvador é o município com maior população, com 2.675.656 habitan-

tes. Camaçari, cuja população era de 161.727, em 2000, passou a somar 242.970 habitantes 

em 2010. Lauro de Freitas é o terceiro município mais populoso, com atuais 163.449 mora-

dores (IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010).  

Do total de moradores de Camaçari, 141.112 não são naturais do município. Além 

disso, aproximadamente 15.000 pessoas componentes da População Economicamente Ativa 

(PEA) do município trabalhavam fora dele, em 2000. A PEA tinha 73.338 pessoas em 

2000, tendo aumentado para 125.447 no ano de 2010. O número referente a 2000 represen-

tava 64,6% da população total, tendo esse percentual se reduzido para 61,8% em 2010. Do 

total de habitantes de quinze anos ou mais, 32,8% concluíram o Ensino Médio, e 4,2% pos-

suem ensino superior. O IDH municipal de Camaçari é de 0,694, o décimo maior do estado 

(o de Salvador, o mais alto, é de 0,759, seguido pelo IDH de Lauro de Freitas e o de Barrei-

ras, 0,754 e 0,721, respectivamente).   
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O Produto Interno Bruto do município de Camaçari chegou a R$ 12,3 bilhões em 

2011, o que equivale a aproximadamente um terço do PIB de Salvador. É o segundo maior 

PIB do estado da Bahia. O terceiro maior PIB municipal da Região Metropolitana de Sal-

vador é o de Candeias, com R$ 4,7 bilhões. O valor adicionado da indústria, para 2011, foi 

de R$ 6,7 bilhões em Camaçari, enquanto o do setor de serviços chegou a R$ 3,4 bilhões. O 

município tem um PIB per capita de R$ 49,4 mil reais, apesar dos rendimentos mensais da 

população serem consideravelmente mais baixos. No ano 2000, o PIB de Camaçari chegava 

a R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 2,4 bi de valor adicionado pela indústria. Em menos de dez a-

nos, o crescimento ultrapassou 100%, se considerarmos o valor a preços correntes, com 

deflator implícito, conforme os cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

As receitas orçamentárias do município chegaram a R$ 538 milhões em 2009118, sendo exe-

cutados mais de R$ 420 milhões (IBGE, 2010).  

Camaçari sofre bastante influência do município de Salvador, principalmente em 

termos de empregos e serviços119. Apesar disso, a proximidade entre Camaçari e Salvador 

traz informações fundamentais sobre a dinâmica populacional regional, como se verá mais 

adiante. Há que se levar em conta o tamanho de Salvador, com população de dez vezes a do 

município de Camaçari, além de sua dedicação ao setor de serviços, muito mais pujante na 

capital do que em Camaçari, município cujo PIB é majoritariamente industrial. Essas carac-

terísticas conformam uma teia de complementaridade na região. Alguns estudos apontam 

para esse fato (ver, por exemplo, Franco, 2009).  

 

2.1.1. Breve histórico do desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador à luz do 

desenvolvimento baiano 

 

A Região Metropolitana de Salvador teve seu primeiro ciclo de industrialização com 

a instalação da refinaria Landulpho Alves (São Francisco do Conde, em 1950) e do porto de 

Madre de Deus. Nos anos 1960, houve as instalações metal-mecânicas do Complexo Indus-

trial de Aratu (CIA), juntamente com o Porto de Aratu, que foram seguidas pelas instala-

ções petroquímicas em Camaçari (1978) e pelo Complexo do Cobre (ANDRADE, 2009).  

                                                           
118

 Para se ter uma idéia da pujança econômica do município de Camaçari, Resende e Porto Real (RJ) soma-

dos, obtêm um PIB de, aproximadamente, R$ 8,5 bilhões. 
119

 Sobre essa questão, ver o estudo feito pelo IBGE: “Regiões de Influência das Cidades”, IBGE, 2007. 
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Essas iniciativas pioneiras em termos do grau de desenvolvimento das plantas in-

dustriais aportadas advieram de duas frentes de planejamento industrial. A primeira é de 

escala macrorregional, da SUDENE, que priorizava um desenvolvimento mais autônomo 

do Nordeste. A segunda, de dois eixos de programas de desenvolvimento industrial do pró-

prio governo estadual baiano, que planejava atrair indústrias que potencializassem o desen-

volvimento da região, de forma a integrar os municípios em torno de Salvador, com algu-

mas especializações produtivas municipais120. Assim, seguindo o entorno da Baía de Todos 

os Santos, a Salvador caberia a função de provimento de serviços e comércio ligados ao seu 

patrimônio histórico, ao turismo, tendo como público-alvo aqueles que pudessem acessar 

esse tipo de serviços. Enquanto isso, localidades como Aratu, Camaçari e Dias D’Ávila 

forneceriam amplas porções de terrenos para instalações industriais. O resultado, conforme 

se observou, foi um misto entre o planejamento da SUDENE e o do estado (oriundo da 

Comissão de Planejamento Econômico do governo estadual e do PLANDEB – Plano de 

Desenvolvimento da Bahia121). De modo geral, os planos projetados pelo governo estadual 

intencionavam a redução do desemprego através da indução industrial, incentivada pelo 

acesso fácil a matérias primas e a cessão de áreas potenciais para implantação de indústrias. 

Com isso, previa-se impulsionar os setores de serviços e comércio, proporcionando à região 

o consumo de produtos finalizados na própria RMS. Ademais, a partir das atividades indus-

triais, desejava-se criar as condições para a importação de bens de capital e outros bens 

industrializados de maior valor agregado (MENDES, 2006). Um ponto importante de dife-

renciação dos planos locais com os planos da SUDENE era o viés complementar ao Centro-

Sul, não impondo à região a necessidade de construir empreendimentos que concorressem 

com aqueles das outras regiões naturais brasileiras122. 

                                                           
120

 Os planos do governo do estado datam da década de 1950, fortemente identificados com a gestão do então 

governador Antônio Balbino. Pode-se dizer que o plano pioneiro surgiu de novas estratégias de planejamento 

urbano a partir da concepção do Complexo Industrial de Aratu, com teor moderno, para a época, e iniciativas 

em torno da questão da sustentabilidade em torno de áreas verdes entre as indústrias implantadas. 
121

 “O plano estava fortemente assentado sobre a perspectiva da viabilidade do desenvolvimento de um parque 

industrial baiano, fato que se iniciara com a implantação e operação da Refinaria petrolífera de Landulfo Al-

ves a partir de 1954 em São Francisco do Conde (VASCONCELOS, 2002). Sua concepção em torno da ativi-

dade industrial moderna e sua implantação em sucessivas etapas traria amplas repercussões econômicas e 

espaciais para o estado e para Salvador no decorrer da segunda metade do século XX. Mais que isso, decorre 

deste planejamento a arrancada econômica da Bahia e a fase de expansão demográfica, econômica e de ocu-

pação territorial da capital.” (MENDES, 2006) 
122

 Os projetos ligados ao CIA não frutificaram como o esperado, muito em função da inadequação deles à 

realidade local, erros de zoneamento, incompatibilidade entre os ditames estaduais e federais, deficiência de 
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Como fruto dos planos de desenvolvimento, tanto do estado da Bahia, quanto prin-

cipalmente da SUDENE, Nadya Castro (1988) ratifica as informações descritas acima, em 

seu estudo sobre a relação do mercado de trabalho com as transformações do espaço urba-

no. Segundo ela, seriam duas as grandes ondas de industrialização na RMS. A primeira, da 

década de 1960, com a chegada da refinaria; a segunda, do fim dos anos 1970 e início dos 

anos 1980, com a chegada de outras grandes empresas, principalmente do ramo químico. 

Adicionalmente, Castro aponta que os esforços para industrialização da região e do Polo 

Industrial de Camaçari123, mais especificamente, se deram em função de duas grandes ra-

zões-mestras: uma resposta positiva à necessidade de descentralização dos investimentos no 

Brasil e, relacionada à primeira, a instrumentalização de incentivos fiscais que permitissem 

a atração de empresas, através da SUDENE, cujos projetos previam taxas de lucro mais 

altas, tornando a região mais atrativa do que se estivessem instaladas em outros polos in-

dustriais. Dessa forma, além da estratégia mais ampla desenhada nos planos, Nadya Castro 

demonstra a forma pela qual os mesmos se moveriam inicialmente: incentivos que atraís-

sem os capitalistas para uma região com maiores deficiências infraestruturais que as regiões 

industrializadas, como o Sudeste. Esse movimento corrobora algumas noções iniciais que 

abraçamos neste trabalho, sobre a necessidade de uma presença ativa do Estado no sentido 

de superar obstáculos ao desenvolvimento. 

Complementando a análise feita por Nadya Castro, Guerra e Teixeira sinalizam para 

algumas outras possibilidades de atração industrial na Bahia, dando ao estado contornos de 

mercado complementar dos estados do Centro-Sul do país, com intensificação na especiali-

zação de alguns produtos principais: 

 

[...] a Bahia se inseriu na matriz industrial brasileira através da chamada especia-

lização regional. Com isso, transformou-se em um estado supridor de produtos 

intermediários para os setores de bens finais instalados no eixo Sul/Sudeste do 

                                                                                                                                                                                 
interconexão de transportes, etc. No entanto, o CIA resultou em algumas obras viárias importantes até hoje 

(como a Avenida Paralela), duplicação de vias de tráfego intenso, inauguração do ferry-boat que conectava as 

ilhas da Baía de todos os Santos e a construção do Centro Administrativo da Bahia (MENDES, 2006). 
123

 Identifica-se na literatura duas nomenclaturas para o complexo industrial de Camaçari. A primeira, referen-

te à onda pioneira de industrialização, o denomina Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), dando 

conta da instalação do Polo e da vinda das primeiras indústrias, muito mais identificadas com o ramo petro-

químico. A segunda, simplesmente Polo Industrial de Camaçari (PIC), já trata da segunda fase de expansão 

matricial do polo, em que se juntaram às primeiras indústrias novas plantas químicas, como do setor de borra-

cha e plástico, e a montadora de automóveis Ford. Isso explica a dupla nomenclatura para o Polo, identifican-

do também o período tratado. 
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país. Nessa fase, a industrialização foi direcionada para os setores químico – es-

pecialmente a petroquímica – e metalúrgico, o que se deveu a três motivos: 

a) o estado era, à época, o maior produtor de petróleo do país e (...) já 

possuía uma refinaria. Tinha-se assim, uma base técnica para a implantação do 

segundo pólo petroquímico brasileiro na Bahia
124

; 

b) nos primeiros anos da década de 70, havia uma carência na produção 

nacional de alguns insumos básicos usados pela indústria de transformação do 

Centro-Sul; e 

c) o Governo Federal tinha entre seus objetivos a diminuição dos dese-

quilíbrios regionais. (GUERRA; TEIXEIRA, 2000: 90, apud PESSOTI; PESSO-

TI, 2010: 29) 

 

 Os investimentos buscados previam a necessidade de incremento da infraestrutura 

local, principalmente em termos de circulação de pessoal e de produtos, de modo que se 

tornasse mais factível a atração de empresas situadas em outros estados e países. De modo a 

facilitar esse tipo de tráfego, investiu-se, por exemplo, na reforma do aeroporto de Salvador 

(situado em Lauro de Freitas), no período entre 1960 e 1975, aumentando as pistas e as 

áreas construídas.  

O Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) contou com investimentos do 

Governo Federal, técnicos que haviam participado das instalações de Aratu e vários órgãos 

do governo estadual da Bahia. Seria um investimento alto para um retorno projetado à épo-

ca de 4 bilhões de cruzeiros ao ano, o que somava mais que o orçamento anual do estado 

(PESSOTI; PESSOTI, 2010). Foram necessários muitos estudos que embasassem as proje-

ções do governo baiano, de maneira a convencer os agentes financeiros e de governo que o 

estado teria condições de honrar com o pagamento dos empréstimos vultosos que tomava 

então (Idem). 

Em um misto de contraponto125 e complementaridade ao projeto do CIA (mas con-

tando com muitos partícipes do Complexo), o COPEC começou a ser gestado em meados 

dos anos 1970 com influência maior do Governo Federal. Além disso, localizava-se mais a 

Nordeste da capital baiana, alterando o eixo de desenvolvimento, bem como dos planeja-

mentos urbanísticos anteriores. Em sua concepção estavam a SUDENE e membros do exe-

cutivo estadual, mas também foram aproveitados alguns pontos do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND).  
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 O primeiro situava-se em São Paulo, no Grande ABC, entre os municípios de Mauá e Santo André (KLE-

IN, M.C.A.: A história do polo petroquímico do Grande ABC e da APOLO, São Paulo, Clube Editorial, 

2011). 
125

 Contraponto porque buscava corrigir alguns erros do primeiro projeto. 
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As multinacionais respondem pela tecnologia e o Estado pelo investimento direto 

(através da PETROBRAS e subsidiárias) e indireto, através de incentivos finan-

ceiros e fiscais: redução de impostos de importação de equipamentos e de IPI, i-

senção de imposto de renda, redução de ICMS em até 60%, empréstimos favore-

cidos do BNDES, incentivos fiscais do sistema 34/18 –FINOR da SUDENE
126

. 

(MENDES, 2006: 159) 

 

 Com o início das operações do complexo petroquímico, em 1978, aos poucos se 

observou um crescimento importante de participação do COPEC como fonte de receitas 

para o governo estadual da Bahia, bem como do estado na produção industrial nacional 

(Idem)127. Além dos resultados em termos financeiros, de volume de produção e de geração 

de empregos, esperava-se que fatores de atração fossem gerados a partir da conformação de 

externalidades positivas na região. Dessa forma, a região metropolitana de Salvador era 

vista como um novo lócus potencial de atração empresarial a partir da consolidação do 

COPEC. Essas empresas não seriam apenas indústrias, mas empresas do setor terciário que 

desenvolveriam uma interface necessária como o polo, como setores de logística, manuten-

ção, etc. (MASCARENHAS, 2001, apud PESSOTI & PESSOTI, 2010). Com isso, criar-se-

ia um projeto integrado de desenvolvimento em torno de muitas etapas de produção e de 

serviços a ela ligados, num projeto de planejamento de sentido mais amplo do que a mera 

atração industrial. 

Já na década de 1980 o COPEC era responsável pela produção de mais da metade 

dos combustíveis do país. Concebido de modo aglomerado, verticalizado e integrado, em 

busca de uma maximização da sua economia de escala, o Polo incluía sistemas de transpor-

te internos e contínuos, inclusive para agilizar suas exportações para o centro-sul do país, 

com maior valor agregado. Todas as etapas da produção concentravam-se numa mesma 
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 O sistema 34/18 era uma linha de incentivos fiscais para a região Nordeste junto ao Banco do Nordeste. 

Ele foi substituído, em 1974, pelo Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR). A nomenclatura 34/18 

refere-se ao artigo 34 do decreto nº 3.995, de 1961, e às alterações do artigo 18, do decreto 4.239, de 1963. “O 

Sistema 34/18 baseava-se na relação entre três agentes: a empresa optante (ou depositante), a empresa benefi-

ciária (ou investidor) e a SUDENE. A empresa optante era a pessoa jurídica, situada em território nacional, 

que poderia deduzir do seu imposto de renda, determinada parcela a ser investida no Nordeste. A beneficiária 

era responsável pela elaboração, implantação e desenvolvimento dos projetos a serem implantados no Nordes-

te. Já a SUDENE, era responsável pela aprovação e fiscalização da aplicação dos recursos, de acordo com os 

planos traçados para o desenvolvimento regional (CARVALHO, 2001)”. O FINOR buscou aprimorar pro-

blemas iniciais do sistema 34/18.  
127

 Mendes atesta que, em menos de dez anos, a arrecadação de ICMS, em dólares, no estado da Bahia, saltou 

de US$178 milhões para US$688 milhões. (MENDES, 2006) 
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área, incluindo uma central de matérias-primas. A produção e o escoamento eram feitos por 

uma linha integrada por tubovias (SUAREZ, 1986: 122 apud CASTRO, 1988: 448). Como 

já visto, contava ainda com a facilidade de escoamento gerada pelas instalações portuárias 

alguns anos antes. 

Ao longo dos anos 1980, com a redução dos investimentos da SUDENE e do Banco 

do Nordeste do Brasil (BNB), não se observou crescimento da participação industrial da 

Bahia, ou mesmo do COPEC, na economia nacional. O COPEC ingressou na década de 

1990 com uma produção estagnada, embora não tivesse perdido espaço, proporcionalmen-

te, no cenário nacional (PESSOTI & PESSOTI, 2010)
128

. Importante foi o salto que a eco-

nomia baiana deu no sentido de industrializar-se e aumentar sensivelmente a participação 

industrial no cômputo de sua própria economia, substituindo paulatinamente a cultura ca-

caueira como o principal produto regional. Em conformidade com os investimentos, o setor 

químico, com forte relevância do petroquímico, passou a responder pela metade do valor 

adicionado bruto da indústria lotada no estado entre a inauguração do polo de Camaçari até 

a primeira metade dos anos 1990. Em 1995, a composição entre indústrias químicas e pe-

troquímicas da Bahia respondia por mais da metade da produção nacional. Esse ramo vai 

continuar a ser muito forte durante todo o período analisado.  

 Ao mesmo tempo em que os investimentos no COPEC proporcionaram a concentra-

ção regional das indústrias e o aumento da disparidade inter-regional do estado da Bahia, 

serviu também como um nó integrador do estado na dinâmica econômica das regiões Sul e 

Sudeste. No entanto, se por um lado essa conexão funcionou como válvula de escape para a 

produção local, por outro aumentou a dependência do estado com relação ao centro econô-

mico nacional. Isso significava dizer que crises que afetassem os estados daquelas regiões 

chegariam logo à Bahia. Essa dinâmica de dependência precisou ser enfraquecida ao fim 

dos anos 1980 e anos 1990, quando as indústrias do ramo químico se voltaram para merca-

dos externos.  

 

Sem dúvida tratou-se de uma saída estratégica que contribuiu para mitigar os re-

flexos negativos que já se abatiam sobre a economia baiana em virtude da conjun-

tura desfavorável que o Brasil experimentava naquele momento de sua história 

recente. Os resultados da adoção dessa política podem ser observados no aumento 
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 O que pode também ser explicado pelo cenário crítico por que passava todo o país, conforme visto na 

primeira seção. 
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significativo da participação do segmento petroquímico no total das exportações 

do estado, que saltou de míseros 1,6% em 1978 para 24,6% em 1994 (...) (PES-

SOTI & PESSOTI, 2010: 32). 

 

A instalação das indústrias no polo de Camaçari acabou por acentuar o problema da 

desigualdade inter-regional da economia baiana. Dinâmica que se mantém, apesar de al-

guns esforços mais recentes de desconcentração do desenvolvimento. Tendo recebido os 

mais altos investimentos dentre os estados nordestinos ao longo do século XX, a Bahia a-

cabou por reproduzir, não apenas internamente, mas em sua relação com os outros estados 

da macrorregião Nordeste, o funcionamento do mercado industrial brasileiro, ainda frag-

mentado e polarizado por poucos grandes centros, seguindo uma mistura de modelos que 

Ann Markusen (1995) classificaria como plataforma industrial satélite e como “suportado 

pelo Estado”. 

A diversificação da pauta de produção do estado também foi importante para a ma-

nutenção do seu espaço na economia nacional. À introdução da indústria metalúrgica e seu 

fortalecimento, além da própria indústria de alimentos, a despeito do declínio da cacauicul-

tura, somou-se a atividade de fabrico de papel e papelão129.  

 No início dos anos 1990, a conjuntura crítica do país, afetou também a indústria 

baiana, bem como em toda a indústria brasileira de modo geral. Em 1991, o governo da 

Bahia buscou responder ao momento antecipando incentivos para a instalação de fábricas e 

empresas em território baiano. Lançou-se o PROBAHIA, programa que dava até 75% de 

incentivos aos empresários que buscassem se instalar no estado. Outros programas foram 

lançados em decorrência do primeiro, buscando, por exemplo, a implantação de indústrias 

de plástico e de automóveis pela via da renúncia fiscal.  

Durante toda a década de 1990, a indústria química representou papel preponderante 

nas contas do estado da Bahia. A dificuldade, entretanto, parecia residir, ao longo da última 

década do século XX, na geração de valor agregado aos produtos químicos e petroquímicos 

do COPEC como, por exemplo, bens intermediários, faltando ainda as indústrias de terceira 

geração para o setor. O momento econômico, porém, parecia não permitir aos empresários 

mais que as reestruturações produtivas internas, restando poucos recursos para ampliações 

ou diversificações em termos de produtos (PESSOTI & PESSOTI, 2010). 
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 Os municípios produtores de papel e celulose na Bahia são, basicamente, Camaçari, Santo Amaro e Euná-

polis (SINAPEL, 2014). 
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Aos estados com menor potencial de atração industrial, como era ainda o caso da 

Bahia, restou entrar no jogo dos incentivos e das doações para a “aquisição” final de indús-

trias para seu território130, mais fortemente, na Região Metropolitana de Salvador131.  

Os planos de desenvolvimento lançados nos anos 1990 acabaram por retomar o ci-

clo de grandes investimentos, em consonância com as novas lógicas produtivas de então. 

Como no início da implantação industrial na região, o recente desenvolvimento econômico 

trouxe mais emancipações municipais, como a de Mata de São João, São Sebastião do Pas-

sé e Pojuca (2008) (ANDRADE, 2009). 

O Estado da Bahia, ao longo da referida década, andou alinhado com as diretrizes 

do Governo Federal, principalmente no que tange a reformas de sentido liberal. Seus go-

vernantes eram fortes aliados da presidência. Sob o signo do ajuste fiscal, do estímulo à 

competitividade e da alocação eficiente de recursos pelo mercado, assistiu-se na Bahia a 

uma onda privatizante de características semelhantes à que se viu com as empresas estatais 

nacionais. Foram vendidos ou concedidos para grupos particulares o Banco do Estado da 

Bahia (BANEB), a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), a Empresa 

Telefônica do Estado da Bahia, a TELEBAHIA (parte do sistema Telebrás), além do porto 

de Salvador. Também houve reformas na administração pública do Estado da Bahia, com 

demissões e alienações de patrimônio (CERQUEIRA, 2009). Concomitantemente a essas 

mudanças, empresários com interesses e investimentos na Bahia movimentavam-se com o 

objetivo de dar sentido corporativo às reformas, consolidando suas demandas de forma a 

sintonizarem-se com as novas diretrizes do estado. Com isso, ancorados nas reformas estru-

turais em curso, os membros da Federação das Indústrias da Bahia redigiram documento 

em que clamavam pela transformação do universo produtivo baiano,  

 

(...) de uma economia produtora de commodities industriais, sujeita às flutuações 

cíclicas do mercado internacional e capitaneada por relativamente poucas empre-

sas, para uma economia fundada em cadeias de elevada densidade, constituídas 

por uma ampla malha de empresas voltadas para a agregação de valor e a compe-

titividade; e de um espaço fragmentado e rarefeito, para um território unificado 
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 O caso da vinda Ford e dos incentivos governamentais será analisado mais adiante, em tópico seprado. 
131

 As indústrias não foram instaladas apenas na região metropolitana, mas, principalmente, aquelas de produ-

tos de maior valor agregado, de maior potencial de escala e de maiores investimentos (PESSOTI & PESSOTI, 

2010). 
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do ponto de vista logístico, infra-estruturado e capaz de atrair empresas que bus-

quem novos centros de produção e/ou distribuição (CERQUEIRA, 2009)
132

. 

 

O Dep. Federal José Carlos Aleluia, relator do novo regime automobilístico especial 

para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, afirmou, em entrevista, que havia no estado uma 

força-tarefa que reunia diversas secretarias, como Planejamento e Fazenda, no sentido de 

buscar uma modernização produtiva na Bahia, em conformidade também com o que dese-

javam os industriais do estado.  

 

Nós tínhamos, eu diria, um núcleo de inteligência, que eram pessoas ligadas à po-

lítica. Quem pensava isso na Bahia era o Governador César Borges, o Secretário 

de Fazenda, Rodolfo Tourinho, que foi importantíssimo nessa decisão. A equipe 

da Fazenda, que teve uma lucidez muito grande, a Secretaria de Ind. E Comércio. 

Então havia um grupo de pessoas que trabalhavam. Você não atrai isso para a Se-

cretaria de Indústria e Comércio. Você tem que ter a cabeça na Secretaria da Fa-

zenda. Porque a Ind. e Comércio faz a parte de logísitica e tal (...) – Um estado 

friendly, disposto a superar todas as dificuldades –, (...) e o governador integrou a 

Secretaria de Trabalho (...). Então houve toda uma estrutura do estado que se co-

locou à disposição. (...) Preciso da energia? Tá aqui a energia. Preciso do porto? 

Tá aqui o porto. Preciso do gás? Tá aqui o gás. Preciso de gente treinada? Tá a-

qui...” (ALELUIA, 2011, em entrevista)
133

 

 

O princípio adotado pelos industriais estava bastante em voga à época. Eles acredi-

tavam que, com a fluidez dos capitais cada vez mais acelerada, sua consolidação em inves-

timentos produtivos se daria onde houvesse maiores vantagens. De fato, conforme já mos-

trado, uma aparente incerteza que pudesse ser gerada pelo fato de investir em estados do 

Nordeste (de infraestrutura teoricamente mais frágil e menor contingente de mão de obra 

apta ao trabalho industrial) estava sendo coberta pela antecipação de riscos ofertada pelas 

unidades da federação durante a guerra fiscal. Em documento da secretaria de Planejamen-

to, a política do estado fica mais clara, andando na mesma direção dos outros estados, em 

disputa por novos investimentos. Pela sua lógica, antecipar incertezas promoveria o sucesso 

dos novos investimentos, que serviriam como potencializadores de economias de escala, 

atraindo, pois, novos investimentos para a Bahia, num espírito de círculo virtuoso de de-

senvolvimento. Com isso, a Secretaria de Planejamento consolidou a antecipação de incer-
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 Como se percebe, o desafio baiano não era diferente daquele de qualquer outro estado brasileiro ainda em 

situação de relativo atraso, fosse comparado a parâmetros internacionais, fosse comparado com estados como 

os principais do Sudeste. 
133

 A opinião do deputado é contestada pelo então presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado da 

Bahia (FETIM-BA), Antônio Balbino.  
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tezas em três eixos, frutos do PROBAHIA: infraestrutura, de forma a não prejudicar o 

transporte e as conexões logísticas entre plantas e fornecedores com seus potenciais com-

pradores; qualificação de mão de obra, para servir com maior competitividade às novas 

indústrias; e energia e saneamento, de modo a garantir o fornecimento às empresas. Os cus-

tos dos projetos seriam arcados pelo próprio Estado da Bahia, em parceria com setores pri-

vados, pelo Banco do Nordeste e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, com uma linha especial do Programa Nordeste Competitivo. Esse modelo de atua-

ção e suas consequências aparecem em Franco (2009),  

 

Os Estados nacionais tentam manter certo controle sobre os fluxos, ao tempo em 

que abrandam sua desconfiança em relação às empresas. Estas, sobretudo as 

grandes, se convertem, fundamentalmente nos países em dificuldades, “em cola-

boradores mimados, aos quais há que se tentar seduzir e fixar a todo custo [...] O 

atrativo do território se converte em objeto principal das políticas públicas” 

(VELTZ, 1999, p. 136 apud FRANCO, 2009: 363)  

 

Com a saída do grupo político identificado com o “carlismo”134, entre 2006 e 2007 o 

eixo de desenvolvimento do estado parece ter se alterado. Políticas que visam a integração 

estrutural e produtiva do estado sobrepujaram as políticas atrativas com consequente au-

mento da desigualdade em termos regionais. Obras viárias e a integração das muitas regiões 

da Bahia ganharam força, em alinhamento com programas federais de desenvolvimento 

(PESSOTI & PESSOTI, 2010).  

 

Em 2007, a economia baiana apresentou uma expansão real de 4,5% no Produto 

Interno Bruto. Esse desempenho foi reflexo dos bons resultados verificados em 

setores que tradicionalmente empregam grandes volumes de trabalhadores, entre 

os quais estão a Construção Civil e o Comércio que se expandiram 6% e 11%, 

respectivamente. Em valores correntes, o PIB baiano atingiu as cifras dos R$ 

109,7 bilhões, representando, aproximadamente, 4,3% do PIB do Brasil. (PES-

SOTI & PESSOTI, 2010: 40)
135

 

 

 No entanto, em termos de estratégia, o novo governo estadual da Bahia não abando-

naria totalmente as políticas de atração industrial. Lançado em 2008, o Programa Acelera 
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 Foi eleito governador em 2006 o ex-sindicalista, deputado federal e Ministro do Trabalho, Jacques Wagner 

(PT), derrotando o então governado Paulo Souto (DEM – PFL à época). Nessa mesma eleição, o ex-secretário 

de Fazenda Rodolpho Tourinho perdeu a disputa para o Senado Federal.  
135

 No período que vai de 2006 a 2012 o crescimento observado na região Nordeste foi bastante forte, ultra-

passando as médias nacionais. 
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Bahia visa à atração industrial, a diversificação e a complementação dos parques produtivos 

do estado.  

 

Essa política era constituída por cinco eixos principais pautados no incentivo à 

cadeia petroquímica do estado, tecnologia, biodiesel, etanol e na indústria naval. 

As empresas do Pólo de Informática de Ilhéus, que vinham perdendo competiti-

vidade, também foram beneficiadas pelo Acelera Bahia. O prazo de fruição dos 

benefícios fiscais sobre produtos de informática, que terminaria em 2014, foi 

prorrogado até 2019 e foi instituído crédito adicional de 5% para empresas co-

merciais que adquirirem produtos fabricados no estado. (PESSOTI & PESSOTI, 

2010: 40) 

 

  Pode-se dizer que a largada “retardatária” das outras regiões da Bahia, fora da RMS, 

dificulta a construção de economias de escala desconcentradas. Apesar de alguns avanços 

em outras regiões do estado, o volume e a natureza dos investimentos feitos no entorno de 

Salvador (que representam uma desconcentração em termos nacionais, mas não em termos 

estaduais) sinalizam para uma maior concentração em termos de desenvolvimento. A regi-

ão, atualmente, concentra mais da metade do PIB estadual. Exatos 50% dele residem em 

apenas cinco municípios do estado, quatro localizados no entorno de Salvador136. As difi-

culdades do desenvolvimento desigual assumem (fenômeno que não é exclusivo deste esta-

do) uma capilaridade intra-estadual que reproduz as dificuldades e os obstáculos do desen-

volvimento atrasado. Suplantar esses obstáculos, em estados de orçamento relativamente 

limitado, significa produzir escolhas que muitas vezes penalizam outros setores dinâmicos 

que, embora concentrados geograficamente, geram receitas que representam grandes fatias 

do orçamento governamental. Dilema que parcialmente se reproduz neste caso.   

Feito esse breve apanhado do desenvolvimento econômico recente da Bahia, perce-

be-se uma aparente dualidade em termos regionais. Ou seja, a Região Metropolitana de 

Salvador e o Polo Industrial de Camaçari, iniciado através do Complexo Petroquímico de 

Camaçari, embora não fossem totalmente periféricos em termos de desenvolvimento nacio-

nal, tampouco compunham o centro industrial brasileiro. Os investimentos feitos nessa re-

gião, por diferentes fontes e em diferentes conjunturas (o que explica as diferentes nature-

zas dos mesmos), acabaram por contribuir no fortalecimento da indústria baiana. O proble-

ma é a grande concentração da industrialização do estado. Observa-se em regiões do sul da 
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 Os municípios são Simões Filho, São Francisco do Conde, Camaçari, Salvador e, o que não compõe a 

região metropolitana, Feira de Santana. 
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Bahia, como no entorno de Ilhéus e Itabuna, investimentos de indústrias extensivas em mão 

de obra, mas de pouco potencial em termos de volume financeiro ou arrecadação tributária. 

O mesmo vale para o polo de informática que se desenvolve na mesma região e o desen-

volvimento de outros municípios de médio porte, como Vitória da Conquista. É importante 

ressaltar, entretanto, que sem os incentivos fiscais e a participação governamental, dificil-

mente indústrias aportariam em tais regiões, de muito maior participação dos setores terciá-

rio e primário (mais tradicionalmente) do que do secundário.  

É fundamental notar a grande dependência que o estado da Bahia teve (e parcial-

mente ainda mantém) em relação aos incentivos públicos para se desenvolver. Mesmo com 

um moderno polo industrial, todas as tentativas de diversificação produtiva ou de descon-

centração industrial dependem de um sem número de impulsos por parte das três esferas de 

governo. Essa dependência reflete na situação política da Bahia e de seus municípios, uma 

vez que tensões políticas devem ser resolvidas sem afetar a esfera econômica. Não há pos-

sibilidade de ruptura em termos políticos, já que o estado depende do desenvolvimento dos 

municípios através de suas indústrias, bem como os municípios dependem dos incentivos e 

dos repasses do poder estadual. No entanto, como veremos mais adiante, diferentemente do 

caso fluminense, as divergências políticas e partidárias são mais fortes no estado nordesti-

no, fruto de um período de enorme força do carlismo e da configuração de sua resistência 

mais à esquerda, como no caso de Camaçari.  

No tópico a seguir, analisamos o impacto urbano gerado pelo desenvolvimento eco-

nômico-industrial recente (já tangencialmente exposto neste tópico). O impacto do cresci-

mento e da diferenciação produtiva do polo industrial de Camaçari para a Região Metropo-

litana de Salvador será avaliado em função dos planos urbanísticos com vias à mobilidade 

urbana da região. Mais adiante, trataremos da vinda da Ford no contexto apresentado nesta 

seção e na que versa sobre as transformações produtivas recentes no Brasil. 

 

2.1.2. Impactos urbanos e segmentação social do desenvolvimento da RMS: 

 

O desenvolvimento econômico baiano, principalmente o observado na RMS, gerou 

impactos em termos de mobilidade, habitação e infraestrutura. Algumas das demandas nas-

centes foram sendo atendidas, outras parcialmente negligenciadas. Neste breve tópico, ve-
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remos a relação entre o desenvolvimento do Complexo Petroquímico de Camaçari (depois 

Polo Industrial de Camaçari) e as questões sociais e urbanas por ele geradas. 

O COPEC e a industrialização da RMS demandaram esforços de replanejamento vi-

ário e espacial do entorno de Salvador. A institucionalização da Região Metropolitana de 

Salvador data de 1973, pouco antes, portanto, da construção do Polo. Nesse período, como 

consequência também do Complexo Industrial de Aratu, muitas obras de mobilidade, como 

já visto, foram pensadas. Destacam-se os eixos da Avenida Pararela, que corta o interior do 

município de Salvador rumo à saída norte, pensada como via expressa de 14km cruzando 

uma ampla porção de mata atlântica, além dos trechos da BR 324 (Balsas-MA a Salvador-

BA), cujo trecho entre Salvador e Feira de Santana tornou-se um importante elo de desen-

volvimento regional, integrando a capital com a principal cidade baiana fora da Região Me-

tropolitana.  

O Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador (PLANDURB), por 

ser pensado para a capital baiana, difere-se dos planos anteriores. Seus objetivos versam 

mais sobre o desenvolvimento físico-territorial do que pela via urbano-industrial anterior-

mente em voga. Com relação àquelas estratégias, apenas a questão da valorização de Sal-

vador como capital turístico-patrimonial. O PLANDURB retomou algumas ideias da Co-

missão de Planejamento Econômico e do Conselho de Desenvolvimento do Recôncavo 

(CONDER) (MENDES, 2006).  

 

Pode-se dizer que o PLANDURB foi o último e o maior esforço de planejamento 

para o espaço urbano soteropolitano em face do volume dos trabalhos produzidos 

e dos projetos que viriam a ser implementados nos anos seguintes. De fato, após o 

encerramento das atividades de planejamento propriamente dita em 1979, dá-se 

início a uma nova fase marcada pela formulação de uma ampla legislação urba-

nística fundamentada pelos estudos dele oriundos. (MENDES, 2006: 173) 

 

Em trabalho em que trata do exato tema deste tópico, Nadya Araújo Castro (1988) 

afirma que serviços relacionados ao Polo atraíram levas de empregados de baixa qualifica-

ção que tinham funções menos qualificadas, como atuarem em construção civil ou serviços 

de manutenção. Sem possibilidade de se empregarem nas indústrias, acabavam, ao final das 

obras, sem emprego e sem ter como regressar para suas cidades de origem. Essa foi uma 

das questões sociais “colaterais” geradas pela implantação e pelo desenvolvimento do Polo.  
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A necessidade de inovações no planejamento urbano se explica muito antes da vin-

da da planta da Ford para a Bahia. Os trabalhadores lotados em Camaçari, por exemplo, 

conviviam com dois regimes de trabalho no mesmo ambiente: contratados e subcontrata-

dos, ou terceirizados. Essa dualidade passava muito fortemente pela questão da segmenta-

ção espacial (FRANCO, 2009). A maioria dos subcontratados vivia em Camaçari, enquanto 

os contratados, em Salvador. “(...) Com isso, o fantástico crescimento urbano enfrentado 

por Camaçari faz reunir ali justamente a mão-de-obra que ou não logra empregar-se no Po-

lo, ou, quando o faz, tem ao seu alcance apenas a forma incerta da subcontratação.” (CAS-

TRO, 1988: 465) Ao mesmo tempo, para Salvador se descola o efeito-renda da distribuição 

locacional dos trabalhadores petroquímicos. Ao invés de criar uma classe média metropoli-

tana, criou-se uma classe média na capital e ainda transformou-se bairros inteiros da cidade 

em meros dormitórios, como analisou Mário Kertész, então prefeito da capital no período 

entre 1985-1988. Ao contrário do que se esperava como resultado do crescimento do polo 

(um eixo urbano Camaçari-Dias D’Ávila para recolher os transbordamentos positivos), o 

que se observou foi, ao contrário, um crescimento de 300% da população camaçariense em 

dez anos, habitando, em grande parte, mais de 40 novas favelas (CASTRO, 1988)137. Para 

Kertész, a participação tributária dos trabalhadores qualificados para Salvador não seria tão 

significativa quanto se essas mesmas pessoas habitassem o município de Camaçari (Idem). 

Essas questões relacionadas ao planejamento urbano e a segmentação social pelo 

ambiente urbano são, ao que parece, fruto da distribuição da força de trabalho pelo territó-

rio, como já alertara Nadya Castro, em 1988. Alguns autores identificam a composição car-

lista da política como estando na origem desse processo. A modernização conservadora 

identificada com o grupo de Antônio Carlos Magalhães teria negado as questões sociais em 

prol de um ambiente de legitimação aclamativa da modernização produtiva do estado, ini-

bindo, assim, iniciativas alternativas e/ou complementares de desenvolvimento regional ou 

de solução de graves problemas que ainda vigiam na capital baiana e em seu entorno. O 

polo está no contexto desse processo, sendo um dos responsáveis não só pela segmentação 

do mercado de trabalho, como pela segmentação espacial. Enquanto cabia a Lauro de Frei-

tas e Salvador abrigar os ocupantes dos postos de trabalho de maior renda, em Dias D’Ávila 
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 Em entrevista para este trabalho, o ex-Deputado José Carlos Aleluia afirma que esse fenômeno é resultado 

de falhas administrativas em Camaçari e região. Dá como exemplo, confirmando o que diz Andrade, que 

Salvador, à época da vinda da Ford, tinha apenas um shopping e hoje tem mais de dez.  
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e Camaçari, por exemplo, residiam aqueles trabalhadores de ocupações precárias e ou in-

formais, de atividades apenas marginais ao polo industrial, nos setores de serviços e comér-

cio (FRANCO, 2009). Esse fenômeno ocorre mais fortemente em 

 

(...) Dias D’Ávila, Candeias, Simões Filho, São Francisco do Conde e, mais re-

centemente, Madre Deus – lócus de residência e de consumo de grandes parcelas 

de trabalhadores cujas precárias condições de inserção ocupacional e os baixos 

níveis de remuneração por ela propiciados fazem da pobreza desse urbano uma 

redundância. Portanto, o urbano periférico não se constituiu como espaço de con-

sumo das camadas de renda média e alta. Elas dão corpo ao complexo urbano que 

é Salvador e aos espaços abastados também presentes fora do município da capi-

tal, sobretudo na orla metropolitana – a do próprio município de Camaçari, além 

de Lauro de Freitas –, ocupada, desde os anos 1970, por loteamentos e condomí-

nios de média e alta renda e, agora, segundo a mais recente tendência, por inves-

timentos turísticos sofisticados.” (FRANCO, 2009: 373)
138

 

 

Ângela Franco identifica a continuidade do processo para o qual Nadya Castro 

chamou atenção. Segundo Franco, processos de terceirização iniciados nos anos 1980 e 

intensificados nos anos 1990 tiveram reflexo na segmentação urbano-social. A demanda 

por mão de obra próxima ao local de trabalho resultou na mobilidade migratória de um am-

plo contingente de mão de obra com pouca ou nenhuma qualificação, o que resultou num 

ampliado processo de periferização dessa mão de obra pior remunerada.  

 

A esse processo, determinado pela (des)estruturação do mercado de trabalho, se 

sobrepõem outros, que atuam na constituição de uma periferia urbana (...): são os 

processos originários da valorização do solo urbano na capital e do esgotamento 

do seu padrão de crescimento periférico, implicando crescentes dificuldades de 

fixação de segmentos de população e de migrantes pobres no município-sede e 

sua expulsão para a periferia metropolitana. (FRANCO, 2009: 374) 

 

 As disparidades sociais e urbanas dentro do município de Camaçari são visíveis 

(assim como na capital). Em entrevista, o Deputado José Carlos Aleluia atribui esse fenô-

meno a uma incapacidade dos gestores municipais de Camaçari que capitalizar o aumento 

das receitas em reformas urbanas. Sua postura deixa transparecer um longo período de fraca 

cooperação entre o governo estadual e a prefeitura do município vizinho, mas joga no colo 
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 Os municípios que contam com fatia litorânea acabam por receber um razoável contingente de novos mo-

radores. Camaçari, dividida em três grandes regiões, também participa desse fenômeno, o que pode acelerar 

ainda mais sua disparidade de renda. A Região Metropolitana de Salvador possui alguns dos municípios com 

maior concentração de renda do estado. Salvador está 7º lugar dentre os piores índices de Gini, sendo Lauro 

de Freitas o 6º pior do estado. Camaçari ocupa o 183º.  
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do poder local a responsabilidade por uma capacidade de resposta em termos urbanísticos 

ao rápido desenvolvimento do PIC e seus efeitos no entorno industrial. 

 

2.1.3. Aspectos políticos e disputas partidárias: 

 

Em termos políticos, até 1985, Camaçari era considerada Área de Segurança Nacio-

nal, não havendo, portanto, eleições para o executivo municipal. A situação de inquietude 

na população local aguçou-se muito com o descompasso entre os lucros ganhos dentro do 

polo e a falta de inversões para a o bem-estar das pessoas do município. As inversões pú-

blicas, quando feitas, o foram no sentido de viabilizar a estrutura industrial existente, com a 

construção de vias de acesso ao porto, abastecimento de água e luz para o polo e obras que 

facilitassem o escoamento da produção. A vontade da população só pôde ser evidenciadas 

no primeiro pleito democrático do município, em 1985, quando foi eleito, pela primeira 

vez, Luiz Carlos Caetano (então filiado ao PC do B). Caetano, hoje no Partido dos Traba-

lhadores, foi eleito para seu segundo mandato em 2004 e reeleito em 2008, com uma apro-

vação bastante alta. Sua reeleição se deu com 74% dos votos139. Luiz Carlos Caetano fez, 

em 2013, seu sucessor, Ademar Delgado das Chagas, também do Partido dos Trabalhado-

res140.  

A quase permanente situação de oposição em termos partidários observada entre 

Camaçari e os governos estaduais gerou um descompasso entre aumento de receitas e de-

senvolvimento econômico e desenvolvimento urbano. Essa situação é percebida até pelo 

representante do Democratas aqui entrevistado, Dep. Aleluia:  

 

(...) O impacto no mercado imobiliário... Salvador não tinha shopping. ... Cama-

çari talvez não tenha tirado como cidade, o que eu acho que é uma deficiência das 

administrações, inclusive a passada, que era nossa. Os prefeitos não tiveram uma 

visão muito aprofundada do que Camaçari poderia(...) Esse conjunto de cidade, 

Camaçari não tem. Faltou. Por falha das administrações estaduais, não só do PT, 

por falhas das administrações municipais, que faltou, porque é muito rico. (ALE-

LUIA, 2011, em entrevista) 

 

                                                           
139

 Os outros prefeitos da história recente de Camaçari foram José Tude 1989-1992, PTB; Humberto Ellery, 

1993-1996, PMDB; José Tude 1996-2002; Hélder Almeida, 2002-2004, PPB. 
140

 Ademar Chagas foi Coordenador de Programação e Orçamento da Prefeitura de Camaçari entre 1980 e 

1983, tendo ocupado diversos cargos nas administrações de Caetano.  
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No entanto, o José Carlos Aleluia enxerga que o desenvolvimento de uma “nova 

cultura industrial” acabou por favorecer a oposição ao seu governo: 

 

A Ford foi buscar o morador de Camaçari. Porque, diferente do polo petroquími-

co, que encontrou uma cidade pequena, que terminou formando comboios enor-

mes de ônibus levando gente daqui pra lá, a Ford começou perguntando: onde 

você mora? Porque eu não vou te transportar. A Ford acabou ajudando (...). A 

cultura era essa: você mora em Camaçari. Há pessoas na Ford de Salvador, mas o 

grande número de pessoas mora em Camaçari [informação confirmada por direto-

res do sindicato local e trabalhadores da Ford]. Isso acabou resultando numa mu-

dança política em Camaçari. Ou seja, houve uma cultura trabalhadora que levou à 

vitória de um prefeito do PT. (ALELUIA, 2011, em entrevista) 

 

Apesar dessa análise feita pelo deputado, é importante ressaltar que a primeira elei-

ção de Caetano se deu em um contexto bastante marcante, em função do processo de rede-

mocratização. Já as eleições mais recentes podem ser compreendidas como uma manifesta-

ção da cultura do trabalho (e naturalmente de avanços administrativos), como atestado pelo 

ex-deputado na fala anterior.  

 

2.1.4. A Ford: 

 

A inclusão de Camaçari na rota dos investimentos das indústrias automobilísticas i-

niciou-se no Rio Grande do Sul, em 1997, quando a Ford assinou um protocolo com o go-

verno do estado gaúcho para a instalação de uma fábrica com capacidade para produção de 

100 mil carros e investimentos na faixa de US$ 1 bilhão. “Para tanto, o Estado do Rio 

Grande do Sul se comprometeria a doar terreno, infra-estrutura, terminal portuário, e as 

isenções também fariam parte do acordo.” (ARBIX, 2002, p.117) A eleição do candidato da 

oposição ao governo estadual gaúcho, Olívio Dutra (PT) alterou bastante os rumos da ne-

gociação da montadora norte-americana com o estado. O governador pediu revisão do vo-

lume de incentivos, doações, contrapartidas etc., considerada, por ele, excessiva.  

O deputado Aleluia identifica como marco simbólico da desistência da Ford uma 

entrevista dada pelo então Governador sobre o tema nas páginas amarelas da revista Veja 

(edição 1595, janeiro de 1999). Segundo o deputado, o anúncio da decisão da Ford de sair 

do RS se deu num intervalo de menos de duas semanas após a publicação da entrevista. 

Naquela entrevista, o governador recém-eleito questionava a política de incentivos firmada 
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pelo seu antecessor com as montadoras General Motors e Ford. Segundo o governador elei-

to: “essas empresas são duas das maiores multinacionais automobilísticas do mundo. A 

Ford e a GM
141

 não precisam de doação de dinheiro público, em especial de um estado que 

tem um orçamento apertado.” Segundo a revista, seriam US$ 500 milhões em investimen-

tos infraestruturais, isenção de impostos e empréstimos a juros “camaradas” (sic). Os cálcu-

los derivados de matrizes insumo-produto (sabe-se hoje, bastante inflados) previam 8.500 

empregos diretos e 200.000 empregos indiretos. Continua Dutra na referida entrevista: 

 

(...) Só acho que incentivo é pra quem precisa – e quem precisa são os pequenos. 

No caso do Rio Grande do Sul, a agricultura de economia familiar é um bom e-

xemplo disso. Quatrocentas mil pequenas propriedades são responsáveis por mais 

de 80% dos alimentos produzidos no Estado. Elas poderiam fazer muito mais, se 

os agricultores não estivessem desmotivados, sem recursos. Comparados à indús-

tria automobilística, há outros setores da economia que geram uma quantidade 

maior de empregos a um custo infinitamente menor. A mesma política que fez 

favores inimagináveis à Ford e a GM causou a quebradeira no setor coureiro-

calçadista gaúcho. Com isso, nos últimos dois anos, perderam-se 32.000 empre-

gos. Traduzida em números, a desproporção desse acordo fica ainda mais gritan-

te: o faturamento da GM, no mundo, é de 178 bilhões de dólares por ano; o da 

Ford, 153 bilhões de dólares. Não é possível que aquele que tem menos ajude o 

que tem mais. (DUTRA, Olívio: “Cristão e marxista”, In: Veja, 28 de abril, Ed. 

1595) 

 

Em entrevista mais recente, o então Governador Olívio Dutra manteve a sua postu-

ra. Segundo ele, o acordo que havia sido formado pelo governador anterior, Antônio Britto 

(PMDB)142, era extremamente prejudicial ao estado do Rio Grande do Sul. De 30 cláusulas 

previstas no contrato, 29 repassavam responsabilidades ao governo do estado.  

 

Pois nem esse acordo a empresa estava cumprindo. Era um acordo que estava fo-

ra da realidade do Rio Grande então, que não tinha dinheiro para pagar os seus 

funcionários e tinha que repassar uma soma volumosa para aquela multinacional 

poderosa. A Ford tinha na época um faturamento de 382 bilhões de reais. O PIB 

do Rio Grande na época era de 92 bilhões de reais. Veja só a distância. A arreca-

dação do Rio Grande na época era de 8,5 bilhões de reais. Como é que um Estado 

que tem essa estrutura de carência pode estar repassando recursos volumosos para 

a Ford, que tem esse faturamento de 382 bilhões? Era uma insanidade. Nós pro-

curamos então uma negociação direta com a empresa, com a responsabilidade de 

um governo que chega e tem um projeto que não é o da privatização nem o do re-

passe de dinheiro público escasso para quem não precisa. Então, com a responsa-

bilidade e a autoridade de quem tinha sido eleito pelo povo gaúcho, procuramos 
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 Referindo-se à fábrica da GM de Gravataí, que efetivamente instalou-se no estado. 
142

 Antônio Britto pertencia a uma grande ala do PMDB que apoiava o Governo Federal, principalmente du-

rante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), entre 1995 e 1998. Foi governador por um 

mandato apenas, entre 1995 e 1998. 
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adequar aquele projeto às necessidades e à realidade do Estado. Pois bem, está-

vamos em plena negociação com a empresa quando se atravessou o governo fede-

ral de então, instigado por parlamentares e bancadas aqui do Rio Grande e da 

Câmara Federal, para impedir que nós prosseguíssemos com a negociação, que 

estava andando. (DUTRA, Olívio: “Caso Ford desrespeitou pacto federativo”, In: 

Carta Maior, 30/08/2006)
 143

 

 

O governador se pauta na tese do desrespeito ao pacto federativo. O movimento re-

latado refere-se às emendas ao Novo Regime Automotivo144, acrescentando medidas espe-

cíficas para os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Por trás dessa movimentação, 

ficou clara a participação do então Senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), de sua 

bancada de deputados federais, além da participação de vários senadores e deputados fede-

rais nordestinos e da base aliada. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em conjunto 

com sua equipe econômica, demonstrara a intenção de vetar a extensão do Novo Regime 

Automotivo para que a fábrica da Ford se encaixasse em suas cláusulas. Houve forte pres-

são de outros estados da federação, como São Paulo, que, aparentemente, seria atendida 

pelo então Presidente da República, contrária à extensão dos benefícios. Nesse momento, a 

base aliada ao governo se dividiu com vistas a interesses regionais. Ao cabo das discussões, 

a emenda ao NRA foi aprovada e assinada pelo Presidente.  

A partir da entrevista feita com o deputado José Carlos Aleluia, relator da referida 

emenda, e das diversas entrevistas publicadas com o Governador Olívio Dutra, percebe-se 

que, embora o Rio Grande do Sul mantivesse ainda a expectativa de rever os incentivos 

destinados à Ford, a montadora já havia tomado sua decisão, baseada no cenário desenhado, 

nas declarações do governador e na movimentação da bancada nordestina, muito fortemen-

te, a baiana. O momento político foi singular. Só o PFL baiano, que ocupava a vice-

presidência da República (com o ex-Senador Marco Maciel) e ainda fazia parte da base de 
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 Em dezembro de 2009, uma decisão judicial condenou a Ford a pagar R$134 milhões (em valores de 

1999), por considerar que a empresa norte-americana desrespeitou o contrato firmado com o governo gaúcho. 

A Decisão foi contestada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou a decisão como 

apartada de um processo mais amplo sobre o mesmo tema. No início de 2014 a decisão foi ratificada pela 

Justiça, com uma indenização fixada em 160 milhões de Reais (http://tj-

rs.jusbrasil.com.br/noticias/100537209/por-nao-instalar-fabrica-no-rs-ford-e-condenada-a-ressarcir-o-estado-

em-mais-de-r-160-milhoes). 
144

 São sucessivas as versões da MP 1740, que se iniciam em dezembro de 1998, sendo finalmente publicadas 

em julho de 1999 (BRASIL, 1998/9: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1740-26.htm. Ver 

também: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi30069902.htm; 

http://www.istoe.com.br/reportagens/32825_UM+JEITO+MALVADEZA+DE+SER ;  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi30069902.htm
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apoio do governo Fernando Henrique Cardoso, elegeu 24 deputados federais145. A bancada 

da Bahia contava ainda com quatro deputados federais do PSDB, também da base aliada da 

coligação que comandava o governo baiano à época, dois deputados do PL (base aliada) e 

dois deputados do PPB (idem). A oposição explícita ao governo baiano e ao Governo Fede-

ral somava nove deputados (sete do PT e dois do PCdoB). O PMDB que, embora fosse o-

posição no estado, compunha a base do Governo Federal e atuou no sentido da pressão a 

favor da montadora, possuía seis deputados federais na Bahia146. 

A atuação da bancada baiana no Congresso se justificava também por fatos recen-

temente (à época) ocorridos com relação a montadoras de veículos e o estado. A Bahia já 

havia tentado atrair duas montadoras asiáticas, mas as negociações foram infrutíferas (AR-

BIX, 2002; PUGA & NAJBERG, 2003). As montadoras chegaram a firmar acordos e defi-

nir terrenos. O governo estadual, por sua vez, já iniciara obras de terraplanagem, mas a cri-

se do sudeste asiático adiou para sempre a ida da Asia Motors e da Hyundai para o estado.  

O Governo do Estado da Bahia passou às mãos do principal partido de oposição ao 

carlismo, o Partido dos Trabalhadores, e foi chefiado pelo ex-sindicalista Jacques Wagner 

(PT), eleito em 2006 e reeleito em 2010. O desenho da correlação de forças do estado se 

alterou em relação à divisão anterior. O Partido dos Trabalhadores havia chegado à Presi-

dência da República quatro anos antes, diversos estados do Nordeste elegeram governado-

res de centro-esquerda e apoiadores do governo petista, e a bancada baiana de deputados 

federais e senadores deixou a aparência carlista para trás, tornando-se base de apoio ao go-

verno Lula. O deputado José Carlos Aleluia, ao lançar-se candidato ao Senado em 2010, 

perdeu a eleição e, por sua vez, seu posto na Câmara Federal147. Apesar da reconfiguração 

das bancadas e dos executivos no sentido oposto à configuração anterior, os incentivos fis-

cais da fábrica da Ford de Camaçari foram prorrogados por mais dez anos ao fim de 2009, 

pela MP 471, contando com o apoio de deputados e senadores da situação e da oposição ao 

Governo Lula e ao governo Wagner. A medida foi apoiada tanto pelo senador Arthur Virgí-

lio (PSDB-AM), quanto pelo também senador Eduardo Suplicy (PT-SP), como observou 
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 Na legislatura de 2011 a 2014, o DEM (herdeiro do PFL) somava, em todas as unidades da federação, 26 

deputados.  
146

 Ao todo, a Bahia tem direito a 39 deputados federais. 
147

 O Democratas, num momento de enfraquecimento do partido e dos candidatos ligados ao carlismo, lançou 

dois candidatos ao Senado naquele ano, José Ronaldo e Aleluia, tendo ficado na quarta e na quinta posições, 

respectivamente. Foram eleitos Walter Pinheiro, do PT, e Lídice da Mata, do PSB, ambos da base aliada à 

Presidenta Dilma. Em terceiro lugar ficou o ex-Governador César Borges, rompido com ACM e o carlismo. 
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Cesar Borges, ex-representante da bancada carlista. Essa medida recebeu também o apoio 

do então deputado Aleluia (DEM-BA), relator do regime especial para o Nordeste, que pe-

diu para ser o relator da nova MP. O deputado chegou a parabenizar a atitude de Jacques 

Wagner e do Governo Lula, em sua mudança de postura, numa indireta provocação ao Par-

tido dos Trabalhadores, que se opôs duramente a essas medidas durante a década de 1990. 

Para Aleluia, elas ainda são necessárias, além de serem compensadas financeiramente pelos 

empregos gerados e pelo desenvolvimento econômico que induzem.  

 A prática dos incentivos para atração industrial também não é totalmente negada 

pela Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos da Bahia (FETIM-BA), através de seu pre-

sidente. A FETIM é filiada à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e 

se favoreceu bastante com a instalação da planta da Ford em Camaçari. Seu presidente até o 

ano de 2012, Antônio Viana Balbino
148

, conta que, no início dos anos 1990, a categoria 

metalúrgica encontrava-se extremamente enfraquecida, e que a vinda de uma montadora 

automobilística seria importante para reascender os metalúrgicos baianos.  

 

No caso específico da Ford, o movimento sindical, os metalúrgicos da Bahia pas-

saram por uma determinada crise na segunda metade dos anos 80 e início dos a-

nos 90, que foi tenso. Desaceleração do crescimento econômico grande, mas co-

meçou a se eliminar muita empresa metalúrgica. E nós entendíamos que, pra sal-

var a categoria metalúrgica e gerar empregos, a alternativa passava pela via de 

uma montadora, porque a empresa montadora traz consigo uma grande capacida-

de de fornecedores, um grande leque de fornecedores que, via de regra, também 

são metalúrgicas, né? (BALBINO, 2011, em entrevista) 

 

Embora tenha uma postura crítica com relação ao período carlista na Bahia, o presi-

dente da FETIM considera que, no período em que a guerra fiscal estava mais intensa, não 

havia outra saída, senão entrar forte na disputa com os instrumentos de que se dispunha. 

 Por ser uma das hipóteses a serem testadas na tese, perguntei ao ex-Deputado Ale-

luia, bem como ao presidente da FETIM-BA, Antônio Balbino, se o Estado da Bahia tinha 

estrutura prévia para receber uma planta da envergadura da Ford Motors em seus territórios. 

Ambos concordaram que a experiência era inédita em função da importância simbólica que 

a Ford e as automobilísticas guardam, mas caminham por raciocínios distintos. Segundo 

Aleluia, o Estado da Bahia, quando percebida a ausência do Governo Federal na arbitragem 

da disputa federativa da guerra fiscal, montou, como já dito acima, uma força tarefa que 
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 Atualmente Secretário de Formação da FETIM-BA. 
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envolvia diversas secretarias, de maneira a estabelecer estratégias de atração e de detecção 

de oportunidades de investimentos no Estado da Bahia (não necessariamente na Região 

Metropolitana de Salvador).  

Para o metalúrgico, no entanto, concentrando-se na questão política, essa força-

tarefa é falaciosa. Para comprovar sua assertiva, relembra uma história do início dos anos 

1990, logo após os primeiros acordos para o Novo Regime Automobilístico (NRA). Acom-

panhando as movimentações parlamentares, Balbino encontrou-se com representantes da 

Renault na CGT francesa. Segundo os franceses, a fábrica européia tinha interesse em in-

vestir no Brasil, e a CGT era a ponte para convencê-los. Em uma reunião com o então Se-

nador Antônio Carlos Magalhães, os metalúrgicos baianos pediram um posicionamento do 

governo para ser repassado aos franceses. Segundo Balbino, os membros do governo baia-

no duvidaram da notícia, pedindo a vinda de um representante da direção da empresa, o que 

teria ofendido os franceses. O resultado foi que o estado do Paraná recebeu uma fábrica da 

Renault em 1996, começando suas operações no ano seguinte. Balbino relata a conversa 

que teve com o representante da CGT na Renault e membro do conselho da empresa fran-

cesa:  

  

‘Olha [disse o representante da CGT], o conselho de administração da Renault 

definiu instalar uma fábrica na América do Sul. Essa fábrica poderá ser instalada 

na Bahia. Seria interessante por essa relação que os sindicatos têm e seria interes-

sante mantermos esse vínculo. Eu agora tenho uma reunião do conselho e vou a-

presentar essa proposta pra que essa fábrica seja na Bahia. Você, por sua vez [diz 

ainda o francês a Balbino], conversa com o governo da Bahia e com os seus com-

panheiros e aí eu mando a direção da empresa entrar em contato com o estado e aí 

discuto a implantação da fábrica na Bahia. É uma fábrica moderna, grande. A 

Renault tem muita expectativa pra isso.’ [encerrada a conversa com os franceses, 

os sindicalistas baianos seguem o planejado. Afirma Balbino] (...)  

Aí nós viemos conversar com o governo do estado. Fizemos todo o esforço, mas 

foi um fracasso total. Fracasso, absoluto! Total! Eu lembro de ter mandado umas 

duas ou três cartas pra o governador, que na época era Paulo Souto, depois man-

dei pro Senador Josafá Marinho, e depois mandei pro próprio Senador Antônio 

Carlos Magalhães. E o governador nos atendeu, junto com o superintendente da 

SUDIC [Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia] 

e disse: ‘olha, eu posso discutir essa questão com vocês. Agora, eu gostaria que 

vocês convocassem, chamassem e trouxessem aqui, pelo menos, um diretor da 

Renault’. Quer dizer, um negócio meio louco, né? Quer dizer, já tava duvidando a 

partir daí.  

Aí eu trouxe o vice-presidente do conselho da Renault. Só que essa coisa demo-

rou muito. Eles sem acreditar no processo (...) e terminou que teve essa reunião 

com o governador Paulo Souto, lá na governadoria, junto com o Gérard [repre-

sentante da CGT na montadora], nessa discussão da vinda da fábrica. Ele disse 

textualmente ao governador: ‘essa coisa de vocês aqui foi quase uma irresponsa-
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bilidade. Vocês não trataram seriamente a questão e, neste momento, no dia de 

hoje, o governador - se não me engano era o Richa
149

 - do Paraná está reunido 

com a direção da Renault pra discutir a questão. Creio que vai ser muito difícil a 

gente agora reverter esse processo, porque, teoricamente, a gente está começando 

tudo. Eu pensei que vocês não tinham nenhum interesse nisso. Mesmo sabendo 

que o sindicato tinha procurado, vocês não demonstraram nenhum interesse nisso. 

Sendo assim, depois dessa reunião é que a gente vai saber o que vai acontecer.’  

(BALBINO, Antônio, 2011, em entrevista.) 

 

  

No entanto, a força política de Antônio Carlos Magalhães o fez garantir aos metalúrgicos a 

vinda de “não uma, mas quatro montadoras”, nas palavras de Balbino.  

 

O senador conversou com a gente e disse: foi um equívoco, foi um erro, mas eu 

digo a vocês que até o fim do ano a Bahia não vai ter uma fábrica, mas quatro fá-

bricas automotivas. Naquele tempo, ele falando era a palavra final e nós acreditá-

vamos. 

O que dependeu do governo do estado eles fizeram. Fizeram um contrato com a 

Hyundai, com a Kia, com a Tandera [fábrica de motos e motociclos italiana] e 

com uma outra italiana. Ficou acertado isso. Chegaram a fazer o aterramento, a 

terraplanagem, junto do pólo, perto de Simões Filho. Já tinha havido umas con-

cessões fiscais e tudo e terminou que essas empresas deram o cano. Receberam os 

benefícios e não instalaram lá, porque receberam propostas melhores de outros 

locais. E você tinha a questão da lei do regime automotivo. E esse regime auto-

motivo com prazo de validade. (BALBINO, Antônio, 2011, em entrevista para a 

pesquisa) 

 

 A fábrica da Asia Motors, que produziria veículos Kia e Hyundai, não chegou a ser 

construída. A Receita Federal cobra devolução de incentivos fiscais para importação de 

máquinas, equipamentos, dentre outros produtos. Uma planta da Hyundai, que comprou a 

Kia Motors em 1998, foi construída em Anápolis, GO, em 2007.  

 

2.1.5. Organização do trabalho e os sindicatos: 

 

Fruto do projeto Amazon, da Ford, o complexo industrial da montadora foi montado 

em esquema de “condomínio industrial” (PUGA & NAJBERG, 2003), “em que a participa-

ção de fornecedores ocorre diretamente na linha de montagem e no processo de produção, e 

não apenas no fornecimento dos componentes do veículo, compartilhando as instalações e 

as responsabilidades.” (Idem: 209) A contratação dos funcionários foi baseada em cotas, 
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 Entre 1991 e 1994, o governador do estado do Paraná foi Roberto Requião (PMDB). Entre 1995 e 1999, 

foi Jaime Lerner (PDT).  
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inclusive de gênero (Idem)150. A planta da Ford funciona com 21 fornecedores. O processo 

de seleção dos funcionários é unificado pela empresa, que também permite pouca liberdade 

em termos trabalhistas para seus parceiros. Os salários são mantidos equânimes dentre os 

fornecedores, a fim de evitar disputas internas. A linha de montagem é controlada direta-

mente pela Ford, com a presença de funcionários dos fornecedores nos momentos de cone-

xão com seus produtos (SAKO, 2006). Dos mais de 7.500 funcionários, inicialmente con-

tratados, praticamente a metade é diretamente ligada à Ford. Houve uma política inicial da 

montadora, assim como já haviam feito outras montadoras151, de privilegiar a mão de obra 

de local e de seu entorno.  

Diferente do que fora propalado pelas autoridades locais, a conexão da Ford com as 

outras empresas do pólo de Camaçari, bem como com outras empresas da Bahia, é muito 

pequena. Pelo desenho das plantas em condomínio industrial, o core (no caso, a Ford) im-

plementa um “pacote fechado”. Ela já tem sua rede de fornecedores, que completam toda 

sua cadeia.  

 
A nova configuração da cadeia automotiva tende a restringir o segmento instalado 

no país hospedeiro a um limitado grupo de fornecedores de primeiro nível (siste-

mas do veículo), em grande parte vinculados à montadora em nível mundial, a-

tendendo a suas demandas tecnológicas dentro da própria cadeia automotiva e 

com pouco intercâmbio com a realidade local (PASSOS et al.: 2002).  

 

É o processo conhecido como follow sourcing, empresas que são escolhidas pela montadora 

para acompanhá-la em praticamente todos os investimentos ao redor do mundo152. A pró-

pria montadora lista em seu portal internacional (Ford.com) as empresas que compõem esse 

circuito de fornecedoras “parceiras”. São companhias que precisam se capacitar para conec-

tar-se à linha de produção da montadora, mas não só. Atuam também em questões de logís-

                                                           
150

 Apesar do esquema de cotas nas contratações, os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaça-

ri alegam racismo dentro da Ford, notado, principalmente, nas promoções internas. Não à toa, a semana da 

consciência negra organizada pelo sindicato é dos eventos que mais agregam trabalhadores. 
151

 A Volkswagen em Resende, por exemplo. 
152

 Em outros trabalhos, fica mais claro que esse processo não foi único dentre as organizações da Ford pelo 

mundo. Tratando do caso da Ford de Hermosillo, no México, apesar de todas as especificidades do país norte-

americano, Contreras et. al afirmam que “la incapacidad tecnológica y financiera de las empresas locales para 

alcanzar los estándares de Ford, la inexistencia de una cultura industrial enfocada a la innovación, la orienta-

ción predominante de los empresarios regionales hacia las actividades agropecuarias, la ausencia de un lide-

razgo que articulara los esfuerzos de los empresarios e instituciones locales para generar una red de proveedo-

res, los instrumentos gubernamentales de fomento estaban orientados a los grandes proveedores nacionales y 

no a los locales, las instituciones educativas y de capacitación carecían de una política de vinculación que las 

orientara hacia las necesidades del sector productivo.” (CONTRERAS et al., 2006: 3) 
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tica e transporte153. Dessa forma, a Ford construiu um pool capacitado para acompanhá-la 

em diversas empreitadas ao redor do globo. 

Mesmo para insumos industriais e matérias-primas, não há conexão fora do condo-

mínio industrial ou dos fornecedores da Ford já instalados em outras regiões do país (SPÍ-

NOLA & LIMA, 2007). No estudo “Interfaces do complexo industrial Ford Nordeste com a 

cadeia petroquímica”, Spínola & Lima (2007) trazem alguns pontos relevantes sobre a in-

dústria automobilística e sua eventual interconexão com o entorno industrial. Sabe-se que, 

historicamente no Brasil, as grandes montadoras instalavam-se já com sua linha de produ-

ção, mas ocorria uma indução para desenvolvimento de indústrias autopartistas e de forne-

cedores. Dessa forma, as indústrias autopartistas brasileiras sempre foram muito fortes, até 

os processos de reestruturação produtiva dos anos 1990.  

No caso do pólo petroquímico de Camaçari, a principal matriz que poderia ser apro-

veitada pela Ford era o setor plástico. No entanto, ocorrem problemas como os já retratados 

por Hirschman (apud Spínola & Lima 2007): não importa a distância de um fornecedor a 

um centro produtivo, se não há acesso aos potenciais clientes, ou seja, os grandes produto-

res. O que as autoras percebem é que se configura uma dualidade entre economia de encla-

ve e economia de mercado na relação Ford-PIC. Por ter uma estrutura “endogeneizada”, o 

condomínio da Ford requisita muito pouco de outras indústrias situadas fora de seu condo-

mínio. Em termos de fornecimento, para a montadora, é mais vantajoso adquirir insumos de 

fornecedores de São Paulo, cujos custos já estão em pontos adequados para a venda em 

escalas maiores e com exigência máxima por qualidade, no tempo necessário. A Ford de 

Camaçari, no entanto, ainda tem relativamente uma baixa demanda de materiais, o que 

desmobiliza ainda mais as fornecedoras a se instalarem diretamente no Polo, em função de 

um retorno baixo que teriam para tamanho investimento.  

Se as empresas do PIC não se aproveitaram o suficiente da vinda da Ford em termos 

de geração de escala, a Ford parece ter se aproveitado da estrutura do PIC. Como afirma o 

presidente do FETIM: 
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 A empresa chama de Aligned Business Framework, incluindo 78 empresas de produção e 25 de não-

produção direta. Muitas delas se instalaram juntamente à Ford, em Camaçari (ver Supply Chain, Buildings-

trong supplier relationships, em  http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2012-13/supply-

creating-relationships, acessado em 29/11/13). 

http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2012-13/supply-creating-relationships
http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2012-13/supply-creating-relationships
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Mesmo não sendo potenciais fornecedores desse segmento, mas ele [o PIC] já 

tem uma certa infraestrutura de logística, de escoamento, etc. Então o pólo petro-

químico de Camaçari, por exemplo, é um espaço privilegiado, seja do ponto de 

vista da logística, seja do ponto de vista também da infraestrutura. Os terrenos, a 

geografia é bastante favorável, a empresa não tem grandes dispêndios pra aterra-

mento, pra esses acidentes geográficos etc., e basicamente ele é cortado por duas, 

praticamente duas rodovias. Acesso pro sul, acesso pro norte e nordeste. E fica 

também junto pra um canal que liga diretamente ao porto. Isso facilita. São fato-

res que, independente do segmento da empresa, ela se beneficia com isso. Lógico 

que, dependendo da característica da empresa, do segmento, esse é o segundo fa-

tor. Então, se já tem uma certa estrutura de fornecedores, de serviços, de mão de 

obra, isso ajuda pra que a empresa defina um pouco qual o local que ela vai se 

instalar. (BALBINO, Antônio, 2011, em entrevista.) 

 

O metalúrgico fala de um momento anterior ao do funcionamento da fábrica. Nesse 

sentido, podemos chamar o condomínio industrial Ford de um sistema fechado, uma vez 

que tem um mapeamento de fornecedores e da linha de produção “enrijecido”. Além disso, 

por ser uma empresa de produção em escala, já estabelecida em inúmeros países do mundo 

todo, não há sinais de abertura para empresas que não fazem parte de seu rol de fornecedo-

res. Como explicam as autoras, cujo estudo trata mais especificamente da potencial cone-

xão com o setor de plásticos, muitas das fábricas de autopartes plásticas localizadas no Bra-

sil fornecem produtos para as sistemistas da Ford, mas, ou não têm interesse em instalar-se 

na Bahia, ou esbarram na preeminência das sistemistas da montadora. Identifica-se uma 

cadeia de fornecedoras para as autopartistas que não está na Bahia. A participação do PIC é 

no fornecimento de insumos plásticos para mercados no Sul e Sudeste e, de lá, ocorre a 

revenda para as sistemistas, que agregam valor à matéria-prima antes de ela retornar à Ba-

hia. Isso tudo, por fim, é fruto da moderna especificação da divisão do trabalho e do pacote 

que uma montadora do porte da Ford traz em termos de sistemistas (SPÍNOLA & LIMA, 

2007). 

Apesar do que expõem Spínola e Lima, a instalação da Ford, com seu modelo de 

condomínio industrial, permitiu o desenvolvimento e o adensamento de um pólo plástico no 

município de Camaçari, além de um pólo de apoio à indústria petroquímica já instalada 

(“Na capital nacional do desemprego, cresce um novo pólo de indústrias”, O Estado de São 

Paulo, 27/02/2005). Isso ocorreu em função da vinda das sistemistas, que se encaixam nas 

classificações matriciais de outras indústrias já localizadas no polo, conformando um ciclo 

de vendas dentro do polo que, mesmo que indiretamente, chega à Ford. Ou seja, apesar de 

não haver impulso para potenciais sistemistas que já integravam o polo antes da chegada da 
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Ford, as fornecedoras que vieram para compor o condomínio industrial geram desenvolvi-

mento local. 

Instalada em outubro de 2001, já em 2003, a planta da Ford assistiu a uma grande 

expansão para o início da produção do modelo Ecosport. Recentemente, a Ford do Brasil 

transferiu seu centro de criação, de São Paulo para a Bahia e anunciou nova expansão 

(“Ford anuncia expansão em Camaçari”, Folha de São Paulo, 24/09/2009). Em 2005, foram 

concluídas as obras do “Porto Ford”, em Candeias, a pouco mais de 30 km da unidade fa-

bril da montadora. É um porto com capacidade de alocação de mais de 6 mil veículos, pri-

vativo para a Ford. 

Com uma experiência industrial anterior, somada à recente experiência automobilís-

tica, 

 

o PIC [Pólo Industrial de Camaçari] conta com empresas de diversos segmentos 

industriais químico, petroquímico, automobilístico, papel e celulose, têxtil, bebi-

da, serviços e metalurgia do cobre. O advento de empresas ligadas ao setor au-

tomobilístico (250 mil veículos/ano) consolida a tendência de diversificação, 

ampliando a integração dos segmentos químico e petroquímico suprindo metade 

da demanda nacional e da metalurgia do cobre eletrolítico (220.000 tonela-

das/ano). Como suas exportações alcançam US$ 2,0 bilhões/ano (35% das ex-

portações baianas), o PIC contribui com R$ 700 milhões/ano em ICMS e res-

ponde por 90% da arrecadação municipal. Tem uma participação de 30% do PIB 

baiano e gera 13.000 empregos diretos e 20.000 indiretos (COFIC, 2008, apud 

ANDRADE, 2009). 

 

Além disso, foi fundado o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC)
154

, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do pólo e de sua área de influ-

ência, obter representatividade ante o Estado e seus órgãos reguladores e qualificar e capa-

citar pessoal. Conta com a participação de diversas entidades públicas e privadas, incluindo 

as municipalidades do entorno e as empresas localizadas no Pólo Industrial de Camaçari. 

Estabeleceu, também, relações com universidades fomentando os cursos de pós-graduação 

em Química e em Engenharia Química, além de acordos com o SENAI e outros centros de 

modo a montar cursos em Gestão de Equipamentos e Politécnicos em diversas áreas. Como 
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 Segundo sindicalistas do município de Camaçari, a participação dos trabalhadores no COFIC é bastante 

reduzida e pouco acatada pelos dirigentes do Comitê. 
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observado no Grande ABC paulista e no Vale do Paraíba Fluminense155, a criação de agên-

cias de fomento, com participação dos poderes executivos e dos agentes privados tornou-se 

prática também em Camaçari.  

No campo associativo, funcionários da Ford participaram recentemente de movi-

mentos de greves e campanhas salariais conjuntas com o Sindicato dos Metalúrgicos da 

Bahia (STIM) e a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos da Bahia (FETIM), ligados 

atualmente à CTB. Desde a inauguração da montadora, registram-se movimentos de protes-

to e/ou de greve entre seus funcionários. O Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia representa 

um universo de 50 mil trabalhadores metalúrgicos no estado. Só no município de Camaçari, 

registram-se 10 mil deles. Em 2002, uma assembléia por equiparação salarial com a fábrica 

de São Paulo foi violentamente encerrada pela Polícia Militar baiana, terminando com 

quinze feridos. A alegação dos trabalhadores da Ford para a reivindicação era a maior pro-

dutividade do operário de Camaçari e a alta qualidade da produção (então considerada a 

segunda melhor fábrica da montadora no mundo, perdendo apenas para uma planta alemã).  

Entre 2002 e 2008, o sindicato dos metalúrgicos de Camaçari, então presidido por Aurino 

Pedreira, obteve conquistas no sentido da redução da jornada de trabalho. Inicialmente 

marcada para 44 horas, foi reduzida para 42, em 2002. Em 2004, a carga horária foi reduzi-

da para 40h50m. Por fim, em agosto de 2008, conquistou-se a jornada de 40 horas sema-

nais, a partir de uma paralisação de 24 horas que, segundo o sindicato, contou com a adesão 

de 99% dos trabalhadores (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS, 

setembro de 2008). 

Em 2007, registrou-se disputas por reajuste salarial condizente com os lucros da 

empresa, calculados em 8%, face aos 4% oferecidos pela Ford. No ano seguinte, Júlio Bon-

fim, diretor da FETIM da Bahia liderou mais um movimento pela redução da jornada de 

trabalho, em função do excessivo número de lesões causadas, segundo a Federação, pela 

alta produtividade da planta. Registraram-se também paralisações em 2009 e 2010, por au-

mentos salariais. Em 2010, as conquistas envolveram 9% de aumento salarial (os trabalha-

dores pediram 12% e a empresa oferecera 7%), com bônus de R$ 2.200 e R$9.000 de Parti-

cipação de Lucros e Resultados (PLR). De modo geral, as conquistas dos sindicatos do 
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 Sobre agências nessas duas regiões ver CARDOSO e COMIN, 1995; LEITE, 2003; RODRIGUES, 2002, 

dentre outros, sobre o ABC Paulista, e RODRIGUES e RAMALHO, 2007; SANTOS, 2007, etc., sobre as 

articulações no Sul Fluminense.  
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Grande ABC paulista servem como referência, havendo até mesmo participação de sindica-

listas paulistas nas discussões156. 

Em termos de produção de veículos, só a planta da Bahia foi responsável pela pro-

dução de 5,6% dos veículos automotivos do Brasil em 2011, o que equivale a 171.630 uni-

dades (ANFAVEA, 2012).  

A conjuntura de crescimento das vendas de automóveis na última década apresentou 

um cenário melhor do que o que fora observado nos anos 1990. Embora seja um processo 

contínuo, desde os acordos setoriais até a recuperação econômica da primeira década do 

século XXI, é inegável o impacto que o contexto dos anos 2000 teve no crescimento das 

montadoras. A Ford do Brasil, que sempre fora responsável por um percentual proporcio-

nalmente baixo de vendas, teve um grande crescimento com os projetos do Fiesta Rocam, 

do Ford Ka e do Ford Ecosport. Entre 2005 e 2011, a empresa bateu recordes sucessivos de 

produção, ultrapassando, proporcionalmente, as marcas obtidas no início dos anos 1990, 

quando ainda vigorava a união da Ford com a Volkswagen, denominada Autolatina. Em 

2005, as vendas no mercado nacional atingiram 186.822 veículos, sendo 116.990 automó-

veis leves. Com a redução do IPI para as indústrias automobilísticas, durante a crise inter-

nacional que eclodiu em 2008, a montadora obteve a marca de 274.770 veículos vendidos, 

em 2009, e 297.594, em 2010. As exportações também foram responsáveis pelo avanço da 

Ford do Brasil. Em 2008, por exemplo, foram 85.202 veículos produzidos no Brasil vendi-

dos para outros países. Já em 2011, ano que diversas economias mundiais deram sinais de 

recrudescimento da crise internacional, foram 67.295. Com esses resultados, a Ford foi a 

quarta maior exportadora de automóveis do País em 2011 e também a quarta maior monta-

dora em termos de licenciamentos no Brasil em 2010 e 2011 (ANFAVEA, 2012). 

Em 2011, o Brasil foi o quarto país do mundo em termos de licenciamentos, per-

dendo apenas para China, Estados Unidos e Japão e ficando à frente de países de tradição 

automobilística, como Alemanha, França e Reino Unido. Se os licenciamentos internos 

tiveram grande peso no desenvolvimento da indústria automotiva no país, a importância do 

mercado internacional não pode ser ignorada. As montadoras instaladas no Brasil exporta-

ram, ao todo, 553 mil veículos, o que coloca o Brasil na 11ª posição em relação ao resto do 

mundo. Em termos comparativos, ao mesmo tempo em que a produção nacional de veícu-

                                                           
156

 As fontes são, respectivamente: Sindicato Mercosul, FETIM/CNM-CUT, CTB e A Tarde. 
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los automotivos foi, ao longo dos anos 2000, ultrapassada pela de países como Turquia e 

República Tcheca, ultrapassou países centro-europeus, como Bélgica e Itália. A produção 

brasileira é a maior da América Latina, apesar de o México ser o maior exportador do sub-

continente. Em termos de postos de trabalho, os anos 2000 também foram benéficos para o 

setor automotivo. Em 2007, o setor igualou a marca de postos de trabalho (120.338 funcio-

nários) que havia sido anotada, pela última vez, em 1994, quando a indústria entrou numa 

descendente em termos de postos de trabalho. Em 2011, 146 mil trabalhadores estavam 

vinculados a alguma montadora de veículos. É importante ressaltar que, em função das di-

minuições dos postos de trabalho pela reestruturação produtiva, a recuperação dos empre-

gos ocorre hoje com a necessidade de um número bem maior de montadoras do que era 

observado no início dos anos 1990. 

Antes de analisarmos os dados sobre o mercado de trabalho, faz-se aqui um esforço 

de síntese sobre as informações apresentadas. O desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Salvador tem vários indutores. Especificamente em se tratando de Camaçari, a força 

motriz inicial foi a indústria petrolífera, que frutificou no ramo químico, bastante forte no 

Polo Industrial de Camaçari. A chegada da Ford ocorreu num momento de enfraquecimento 

do setor metalúrgico baiano. Apesar das experiências anteriores, é inegável que a indústria 

trouxe uma nova cultura para o local. Isso é percebido por todos os atores entrevistados 

para este trabalho. Havia uma cultura industrial na região, mas não a cultura automobilísti-

ca, que foi gestada ao longo dos últimos anos. Muito rapidamente, essa cultura foi incorpo-

rada pelos sindicalistas, fato demonstrado por suas conquistas em termos salariais e de jor-

nada de trabalho. Mais uma vez, o Grande ABC paulista fornecia os parâmetros para as 

lutas, que reivindicaram redução de jornadas e equiparação de ganhos salariais. Um efeito 

demonstração que rapidamente fez amadurecer o sindicato no trato com a Ford.  

Se em termos trabalhistas o salto foi ligeiro, em termos políticos podemos afirmar 

algo semelhante. O município de Camaçari foi dos primeiros a se despedir das forças carlis-

tas, elegendo prefeitos de oposição aos governos estaduais. Um fenômeno que não se con-

figurou na capital e vizinha Salvador. De certo modo, durante alguns anos, Camaçari se 

manteve como uma pequena ilha de oposição. O rápido desenvolvimento econômico se 

refletiu somente parcialmente em termos urbanos. A cidade ainda enfrenta problemas de 

pauperização e violência. Há um enorme contingente de trabalhadores que se espremem 
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nos ônibus em direção a Salvador nos horários de saída do trabalho. Ou seja, a cidade ainda 

não consegue concorrer, nem de longe, com a capital em termos de oferta de serviços, en-

frentando ao mesmo tempo problemas típicos de cidades grandes, o que não a torna um 

lugar definitivamente atrativo para moradia daqueles oriundos de Salvador.  

 O que se percebe, por fim, é que a nova configuração local aproveitou-se da experti-

se sindical adquirida ao longo dos anos de Polo, além de extrapolar essa atmosfera de lutas 

para o meio político partidário. E, se o município ainda enfrenta problemas em termos de 

desenvolvimento urbano, pode-se dizer que está melhor do que já foi, haja visto os percen-

tuais de aprovação com que os prefeitos têm sido classificados, reelegendo-se e elegendo 

seus sucessores, algumas obras de mobilidade e de embelezamento urbano, reformas de 

espaços de convivência, dentre outros.  

A seguir, apresentamos as transformações do mercado de trabalho local, em núme-

ros. 
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2.2. O Mercado de trabalho local em números: 
 

 De maneira a fazermos uma análise mais apurada dos dados referentes ao mercado 

de trabalho local, optamos por começar a observar tais informações de uma escala mais 

macro, tomando os grandes setores produtivos do IBGE, para uma escala mais micro, utili-

zando dados por CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) selecionadas 

e por identificação de ocupação, a partir da Classificação Brasileira de Ocupações, do Mi-

nistério do Trabalho.  

Foram escolhidos quatro marcos temporais que permitem uma análise acurada. O 

primeiro ano dos dados sobre ocupações que analisamos no capítulo anterior foi 1996, ano 

inicial escolhido quando analisados os dados do Rio de Janeiro. Com relação à Bahia, os 

dados de 2000 cumprem o mesmo papel dos dados de 1996, ou seja, estabelecer o período 

anterior à instalação da planta da Ford em Camaçari, um momento zero. O ano de 2008 foi 

escolhido por permitir um período razoável entre as datas iniciais. O de 2012 é o ano mais 

recente, também escolhido como o marco temporal final deste trabalho, conforme já infor-

mado.  

Tomados os dados sobre grandes setores e o número de empregos formais que gera-

vam em Camaçari157, temos que as indústrias do município fecharam alguns postos de tra-

balho entre 1996 e 2000. Entretanto, entre 2000 e 2008, houve um aumento de quase 200% 

nos número de postos de trabalho do setor. Entre 2008 e 2012, quase 4.000 novos empregos 

foram gerados.  

Em termos de grandes setores, o primário é incipiente. O comportamento observado 

para os setores de serviços é semelhante ao da indústria. Já a construção civil e o comércio 

apresentam crescimento entre todos os pontos destacados na tabela. É digno de observação 

o aumento do total de empregos de carteira assinada em Camaçari. Se em 1996, eram 

26.888, em 2012 chegaram a 75.642. 

 

 

 

 

                                                           
157

 As informações fornecidas pelas empresas referem-se à sede delas, não levando-se em consideração, como 

unidade analítica, o domicílio do funcionário, como acontece, por exemplo, no Censo Demográfico.  
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Tabela 2.35: Número de empregos por grandes setores IBGE, Camaçari, 1996-

2012. 

Grandes Setores (IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria 11664 11235 26429 30190 

Construção Civil 2126 6383 8039 10706 

Comércio 2231 2876 6336 8917 

Serviços 10805 8615 25813 25591 

Agropecuária 62 56 145 238 

Total 26888 29165 66762 75642 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Ao observarmos a participação na composição do universo do mercado de trabalho 

formal de Camaçari, a indústria é a maior responsável pelos empregos formais do municí-

pio. A queda percentual do setor ao longo dos anos se explica muito mais pelo crescimento 

dos outros setores do que por redução absoluta da mesma, como já pôde ser observado na 

tabela anterior. A indústria responde hoje por quase quarenta por cento da mão de obra 

formal do município, enquanto o setor de serviços responde por 33,8%. 

 

Tabela 2.36: Percentual de empregos por grandes setores IBGE, Camaçari, 1996-

2012. 

Grandes Setores  

(IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria 43,4% 38,5% 39,6% 39,9% 

Construção Civil 7,9% 21,9% 12,0% 14,2% 

Comércio 8,3% 9,9% 9,5% 11,8% 

Serviços 40,2% 29,5% 38,7% 33,8% 

Agropecuária 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Em termos salariais, os dados são apresentados de duas formas. Na primeira tabela, 

a variação dos salários nominais, por grandes setores. Na segunda tabela, em termos reais, 

descontada a inflação (IPCA, 2000=100). Construção civil, comércio e serviços, cujos salá-

rios nominais são mais baixos quando comparados à indústria, observaram grandes varia-

ções, assim como na indústria.  
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Tabela 2.37: Rendimento salarial médio por grandes setores IBGE, Camaçari, 

1996-2012, valores nominais. 

Grande Setor 

(IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria  R$   1.443,60   R$   1.904,91   R$   2.683,07   R$   3.180,43  

Construção Civil  R$      496,51   R$      594,40   R$   1.544,96   R$   1.853,89  

Comércio  R$      324,92   R$      346,89   R$      659,73   R$      878,88  

Serviços  R$      684,65   R$      845,17   R$   1.305,81   R$   1.564,08  

Agropecuária  R$      145,74   R$      188,91   R$      522,00   R$      750,85  

Total  R$      967,92   R$   1.148,12   R$   1.816,80   R$   2.169,30  

Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

Quando atentamos para as remunerações em termos reais, temos algumas modifica-

ções. Na indústria, comércio e serviços, há redução das médias salariais. No caso do setor 

de construção civil, o que se observa é uma oscilação. Se em 2000 o salário médio era de 

R$ 594,40, ao fim de 2012 era de 792,70. No entanto, em 2008, os dados apontam para um 

salário real de R$ 884,48. Tomada a média total de todos os rendimentos provenientes de 

postos formais de trabalho no município, houve redução salarial em termos reais.  

 

Tabela 2.38: Rendimento salarial médio por grandes setores IBGE, Camaçari, 

1996-2012, deflacionado pelo IPCA, 2000=100. 

Grande Setor 
(IBGE) 1996 2000 2008 2012 

Indústria R$ 1.838,61 R$ 1.904,91 R$ 1.473,35 R$ 1.402,45 

Construção Civil R$ 632,37 R$ 594,40 R$ 848,38 R$ 817,50 

Comércio R$ 413,83 R$ 346,89 R$ 362,28 R$ 387,55 

Serviços R$ 871,99 R$ 845,17 R$ 717,06 R$ 689,70 

Agropecuária R$ 185,62 R$ 188,91 R$ 286,65 R$ 331,10 

Total R$ 1.232,77 R$ 1.148,12 R$ 997,66 R$ 956,58 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

  

 Para análise de dados mais pormenorizados sobre os estabelecimentos da região, 

pontuamos como marco inicial da análise o ano de 2000 (um ano antes das operações da 

Ford na Bahia). As tabelas abaixo mostram a evolução do número de estabelecimentos em 
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Camaçari, por porte158, em 2000, 2008 e 2012. Em 2000, o número total de estabelecimen-

tos abertos e em atividade159 era de 1.542, sendo apenas um com mais de 1000 empregados, 

no setor industrial160.  

Tabela 2.39: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Camaça-

ri, 2000. 

Colunas1 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Indústria 125 35 33 1 1 195 

Construção Civil 112 30 14 2 0 158 

Comércio 567 14 3 0 0 584 

Serviços 500 64 10 3 0 577 

Agropecuária 28 0 0 0 0 28 

Total 1332 143 60 6 1 1542 

Fonte: RAIS/MTE, 2000. 

 

 Já em 2008, a situação se mostrava diferente. O número total de estabelecimentos 

em funcionamento no município de Camaçari era de 2.720. Apesar de a grande maioria 

concentrar-se no ramo das micro e pequenas empresas, estabelecimentos com porte de 500 

a 999 funcionários, formal e diretamente contratados, já somavam quinze, sendo seis na 

indústria e quatro na construção civil. Empresas com mais de mil funcionários eram cinco, 

sendo já três no ramo industrial. 

 

Tabela 2.40: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Camaça-

ri, 2008. 

Colunas1 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Indústria 257 91 52 6 3 409 

Construção Civil 156 24 13 4 1 198 

Comércio 1041 55 4 0 0 1100 

Serviços 811 115 28 5 1 960 

Agropecuária 52 1 0 0 0 53 

Total 2317 286 97 15 5 2720 

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

                                                           
158

 Número de empregados.  
159

 Descontam-se aqui todos os estabelecimentos que declararam RAIS negativa, que se consideraram inativas 

e aqueles que não possuíam nenhum empregado.  
160

 Dado referente à planta industrial da Braskem S/A, iniciativa da Odebretch no ramo petroquímico.  



247 
 

 Em 2012, o número de indústrias com mais de mil funcionários aumentou para qua-

tro, embora na construção civil esse quantitativo tenha sido de zero, diferente do observado 

na tabela anterior. O número de empresas com número de funcionários entre 500 e 999 su-

biu para 18. Além disso, o número total de empresas no município aumentou para 3.630. 

De fato, entre 2008 e 2012, algumas empresas muito demandantes de mão de obra foram 

inauguradas na região. Com mais de 1.000 funcionários, de acordo com dados da Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), foram abertas fábricas da Continental, empresa 

alemã de pneus, e a Nippon Engenharia LTDA, do ramo de instalação de máquinas e equi-

pamentos. Com porte de 500 a 999 funcionários, constam Ambev, BMD Têxteis LTDA, 

Bahia Specialty Cellulose S/A, além de Deten Quimica S/A, Du Pont do Brasil S/A e Ele-

keiroz S/A, as três últimas do ramo de produtos químicos orgânicos, sendo a Du Pont per-

tencente ao complexo Ford (FIEB, 2013)
161

.  

 

Tabela 2.41: Evolução dos grandes setores – estabelecimentos por porte, Camaça-

ri, 2012. 

Grandes Setores (IBGE) 1 a 19 20 a 99 100 a 499 

500 a 

999 

1000 ou 

mais Total 

Indústria 328 85 50 8 4 475 

Construção Civil 195 43 19 6 0 263 

Comércio 1432 71 4 1 0 1508 

Serviços 1161 137 31 3 1 1333 

Agropecuária 49 2 0 0 0 51 

Total 3165 338 104 18 5 3630 

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

Os dados avaliados até aqui nos apontam para um crescimento tanto quantitativo, 

quanto qualitativo, embora os rendimentos por grandes setores não demonstrem uma recu-

peração em termos de perdas inflacionárias. Para avaliar a evolução salarial, optamos por 

“abrir” os ramos produtivos, em termos de subsetores do IBGE. A primeira tabela é refe-

rente ao ano de 2000. Os dados marcados em amarelo são as modas, ou seja, os percentuais 

mais frequentes em termos de faixas de salário mínimo. O salário mínimo valia, em 2000, 

R$ 136,00 entre 1º de janeiro e 31 de abril daquele ano, tendo sofrido reajuste de R$ 15,00 

                                                           
161

 Os dados que identificam empresas a suas informações não estão disponíveis na RAIS/MTE. Quando 

optamos por fazê-lo, foi porque havia informações disponíveis em outras fontes (o que nem sempre foi possí-

vel no caso anterior), ou pelo fato de só existir uma única empresa com as características apontadas.  
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a partir de 1º de maio, data-base para o reajuste à época. Os dados são extraídos a partir das 

médias salariais de cada setor, considerando os valores dos mínimos, para o ano 2000, a 

partir de maio. 

Dessa forma, temos, por exemplo, que as maiores concentrações em termos de fai-

xas-salariais do setor metalúrgico foram observadas entre dois e quatro salários mínimos, 

em 2000, o que dá uma variação, tomando o valor que vigeu por mais tempo (R$ 151,00) 

de R$ 302,00 a R$ 604,00. Já na indústria de material de transporte, ainda muito incipiente, 

as maiores concentrações se deram entre 10 e 15 salários mínimos (14,8% da força de tra-

balho) e em mais de 20 salários mínimos (64,2% dos funcionários). Isso significa dizer que 

a maioria dos funcionários ganhava acima de R$ 3.020,00, não havendo nenhum emprega-

do com salários abaixo de cinco salários mínimos, conforme os dados apontam. As modas 

da indústria metalúrgica e da indústria mecânica estão em dois a quatro mínimos e três a 

cinco, respectivamente.  

Em contrapartida, tem-se que as maiores concentrações salariais na indústria quími-

ca, mais tradicional na região, situavam-se entre 10 e 15 mínimos (20,7%) e mais de 20 

(25,8%), o que mostra que, no ano 2000, em média, os salários desse ramo produtivo ainda 

eram bastante discrepantes em sentido positivo com relação a outros setores. 

 

Tabela 2.42: Distribuição dos trabalhadores formais por faixas de salários míni-

mos nos subsetores produtivos do IBGE, Camaçari, 2000. 

IBGE Subsetor 

Até 

0,50 

0,51 a 

1,00 

1,01 a 

1,50 

1,51 a 

2,00 

2,01 a 

3,00 

3,01 a 

4,00 

4,01 a 

5,00 

5,01 a 

7,00 

7,01 a 

10,00 

10,01 

a 

15,00 

15,01 

a 

20,00 

Mais 

de 

20,00 

{ñ 

class} 

Extrativa Mine-

ral 0,0% 1,8% 16,5% 11,2% 17,1% 7,1% 9,4% 6,5% 19,4% 4,7% 2,9% 2,9% 0,6% 

Prod. Mineral 

Não Metálico 0,0% 0,0% 53,1% 23,6% 18,1% 1,6% 2,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indústria Meta-

lúrgica 0,0% 2,5% 7,4% 13,1% 20,5% 24,6% 18,9% 8,2% 2,5% 1,6% 0,0% 0,8% 0,0% 

Indústria Me-

cânica 0,0% 2,1% 0,7% 6,3% 14,7% 29,4% 37,8% 7,0% 0,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elétrico e Co-

munic 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,2% 11,5% 9,6% 33,8% 19,1% 14,0% 2,5% 2,5% 0,0% 
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Material de 

Transporte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,4% 14,8% 9,9% 64,2% 2,5% 

Madeira e Mo-

biliário 0,0% 4,2% 47,2% 15,3% 29,2% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Papel e Gráf 0,0% 0,7% 5,4% 0,0% 3,7% 2,4% 3,7% 12,2% 21,4% 24,4% 11,9% 13,6% 0,7% 

Borracha, Fu-

mo, Couros 0,0% 8,7% 21,7% 26,1% 30,4% 8,7% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indústria Quí-

mica 0,0% 0,2% 1,8% 0,7% 1,7% 3,5% 6,1% 10,2% 11,2% 20,7% 17,6% 25,8% 0,5% 

Indústria Têxtil 0,0% 0,4% 3,9% 29,5% 30,3% 12,6% 3,9% 5,5% 6,3% 4,3% 0,0% 3,1% 0,0% 

Alimentos e 

Bebidas 0,0% 1,3% 25,8% 17,1% 9,1% 10,9% 7,4% 11,0% 9,5% 3,4% 2,1% 2,2% 0,1% 

Serviço Utilida-

de Pública 0,0% 0,7% 4,6% 5,0% 10,0% 13,9% 5,8% 12,9% 10,8% 16,4% 8,0% 11,4% 0,6% 

Construção 

Civil 0,0% 0,3% 10,3% 15,3% 21,2% 25,1% 11,4% 6,8% 4,2% 2,8% 0,9% 1,3% 0,5% 

Comércio Vare-

jista 0,0% 8,1% 36,7% 23,4% 17,3% 6,4% 3,6% 1,8% 0,9% 0,6% 0,5% 0,6% 0,1% 

Comércio Ata-

cadista 0,0% 7,7% 29,3% 21,5% 15,5% 13,8% 2,8% 3,3% 1,7% 1,7% 0,6% 2,2% 0,0% 

Instituição 

Financeira 0,0% 0,7% 2,6% 1,5% 0,7% 2,9% 1,1% 7,7% 22,8% 27,2% 18,0% 14,7% 0,0% 

Adm Técnica 

Profissional 0,0% 1,4% 9,0% 12,9% 18,3% 12,8% 10,2% 13,5% 10,3% 5,9% 2,2% 3,3% 0,2% 

Transporte e 

Comunicações 0,0% 0,9% 4,7% 6,9% 25,0% 18,6% 18,6% 16,0% 4,8% 2,5% 0,5% 1,4% 0,2% 

Aloj Comunic 0,0% 6,8% 33,5% 11,5% 8,3% 4,1% 2,6% 10,7% 6,9% 4,5% 3,0% 7,7% 0,3% 

Médicos Odon-

tológicos Vet 0,0% 4,1% 32,8% 25,9% 23,0% 7,3% 2,2% 2,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ensino 0,0% 10,7% 25,4% 24,3% 25,4% 5,3% 3,0% 3,6% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Administração 

Pública 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 10,4% 20,8% 8,3% 34,4% 15,6% 6,3% 2,1% 0,0% 



250 
 

Agricultura 0,0% 44,6% 39,3% 8,9% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 0,0% 2,0% 13,3% 11,1% 13,2% 11,6% 8,0% 9,2% 7,7% 8,6% 6,0% 9,0% 0,4% 

Fonte: RAIS/MTE, 2000. 

 

 Em 2012, a situação se altera um pouco. Inicialmente, é importante ressaltar que o 

salário mínimo saltou dos valores enunciados acima para R$ 622,00, como parte da políti-

ca, no último decênio, de recuperação do valor real do rendimento básico nacional. Temos, 

portanto, no setor da indústria metalúrgica, picos modais ainda concentrados nas faixas de 

um a um salário mínimo e meio e na faixa de dois a três mínimos. No entanto, em termos 

de rendimentos observados, o valor nominal oscilou entre uma estagnação (R$ 622,00, e-

quivalentes a praticamente quatro salários mínimos de 2000) e um valor entre R$ 1.244,00 

e R$ 1.866,00 (ao todo, 38,7% dos membros da força de trabalho estão concentrados nessa 

faixa salarial).  

Já para o setor de material de transporte, que saiu de uma situação de quase incipi-

ência para o posto de segundo que mais emprega atualmente na região, as modas recuaram 

para faixas entre três e cinco salários mínimos, havendo, em 2012, pessoal empregado re-

cebendo salários mais baixos do que esses, evento que não se observava antes. Somam 

39,4% os trabalhadores que se encontram nessas duas faixas salariais. No entanto, pelo 

crescimento do setor, podemos afirmar que houve aumento da massa salarial desse ramo, 

com uma maior distribuição para os funcionários, em função do desenvolvimento e da 

complexificação inerentes ao crescimento das indústrias de material de transporte. O mes-

mo fenômeno pode ser observado nos ramos metal-mecânicos, abordados a seguir.  

O setor de indústria mecânica apresentava, em 2000, a maioria de sua mão de obra 

nas faixas que vão entre três e cinco salários mínimos. Esse setor é relevante, porque inclui 

a fabricação de automóveis. Em 2000, apenas 140 pessoas trabalhavam formalmente ne-

le
162

. Já em 2012, são 2.171. Eram, em 2000, 29,4% recebendo, em média, entre três e qua-

tro salários mínimos, e 37,8% recebendo entre 4,01 e cinco salários mínimos. Já em 2012, 
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 Em dados pormenorizados, que, por uma questão de apresentação, não serão mostrados aqui, sabemos que 

muitos dos trabalhadores do setor mecânico eram engenheiros e responsáveis pela instalação, por exemplo, da 

Ford e de suas subsidiárias, não havendo ainda uma mão de obra relacionada ao chão de fábrica. Essa passou 

a constar nos registros do Ministério do Trabalho a partir do início das operações do projeto Ford. Natural-

mente, somam-se ainda alguns operários de pequenas empresas metalúrgicas que já estavam presentes na 

região, que acabam “puxando” a média salarial para baixo (RAIS/MTE).  
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os percentuais se “espalharam” mais entre as faixas salariais. São 19,0% que recebem entre 

dois e três salários mínimos, ao passo que 16,2% recebem entre três e quatro. Aproxima-

damente 4% recebem acima de vinte salários mínimos, faixa salarial representada pelos 

funcionários que ocupam os cargos de engenharia, diretivos e gerenciais, genericamente 

classificados como “Profissionais das ciências e das artes” (CBO, MTE), bastante correla-

cionados com uma formação superior de ensino.  

Um setor que, embora tenha decaído em termos modais nas faixas salariais apresen-

tadas, ainda mantém médias salariais relativamente altas, é o da indústria química. Em 

2012, 12,7% de seus trabalhadores recebiam entre dois e três salários mínimos, ao passo 

que 14,7% deles recebiam entre 10 e 15. É interessante notar, no entanto, que 71,0% dos 

empregados do setor químico ganhavam, em média, mais que três salários mínimos, o e-

quivalente a, pelo menos R$ 1.866,00. 

 

Tabela 2.43: Distribuição dos trabalhadores formais por faixas de salários míni-

mos nos subsetores produtivos do IBGE, Camaçari, 2012
163

. 

IBGE Subsetor 

Até 

0,50 

0,51 a 

1,00 

1,01 a 

1,50 

1,51 a 

2,00 

2,01 a 

3,00 

3,01 a 

4,00 

4,01 a 

5,00 

5,01 a 

7,00 

7,01 a 

10,00 

10,01 

a 

15,00 

15,01 

a 

20,00 

Mais 

de 

20,00 Total 

01-Extrativa 

Mineral 0,6% 1,9% 3,4% 5,3% 14,6% 15,2% 16,8% 13,4% 11,2% 7,8% 3,1% 3,1% 100,0% 

02-Prod. Mine-

ral Não Metáli-

co 1,5% 2,5% 41,2% 24,6% 15,7% 6,1% 2,3% 2,5% 1,5% 0,8% 0,1% 0,2% 100,0% 

03-Indústria 

Metalúrgica 0,2% 1,3% 15,8% 15,2% 22,9% 13,8% 8,0% 10,0% 5,5% 3,3% 1,2% 1,1% 100,0% 

04-Indústria 

Mecânica 1,7% 3,5% 10,6% 12,8% 19,0% 16,2% 9,9% 10,2% 6,8% 5,2% 1,6% 1,8% 100,0% 

05-Elétrico e 

Comunic 0,0% 1,8% 23,6% 4,1% 5,7% 16,4% 16,2% 12,2% 6,5% 7,1% 2,1% 3,8% 100,0% 

06-Material de 

Transporte 0,0% 0,4% 2,2% 4,7% 14,5% 18,7% 20,7% 15,4% 6,2% 7,3% 5,2% 3,7% 100,0% 

07-Madeira e 

Mobiliário 0,4% 10,8% 43,5% 23,8% 10,8% 4,9% 1,3% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

                                                           
163

 Estagnação nas faixas salariais e elevação para patamares superiores significam um grau razoável de ele-

vação de padrão de vida, em função do aumento bastante forte do valor nominal do salário mínimo. A política 

de aumento salarial básico pelo Governo Federal passou a incorporar a inflação, além do crescimento do 

Produto Interno Bruto do ano anterior.  
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08-Papel e Gráf 0,0% 0,6% 7,4% 5,9% 15,0% 7,2% 6,7% 17,8% 15,3% 14,5% 5,4% 3,8% 100,0% 

09-Borracha, 

Fumo, Couros 0,0% 4,5% 3,7% 11,7% 22,1% 26,2% 11,2% 8,9% 4,9% 3,4% 1,6% 1,3% 100,0% 

10-Indústria 

Química 0,3% 1,0% 5,8% 9,2% 12,7% 9,6% 7,6% 10,7% 11,7% 14,7% 8,1% 7,4% 100,0% 

11-Indústria 

Têxtil 0,3% 2,8% 57,4% 14,3% 13,0% 4,3% 1,5% 1,7% 1,4% 0,5% 0,1% 0,2% 100,0% 

13-Alimentos e 

Bebidas 0,3% 5,7% 43,6% 17,5% 11,8% 8,1% 3,7% 3,4% 1,3% 0,3% 0,1% 0,2% 100,0% 

14-Serviço 

Utilidade Públi-

ca 0,3% 1,5% 27,5% 10,4% 12,0% 7,2% 6,3% 9,2% 9,0% 7,7% 3,6% 4,1% 100,0% 

15-Construção 

Civil 0,5% 1,4% 15,3% 17,7% 21,4% 18,7% 8,9% 7,9% 3,3% 2,0% 0,7% 0,5% 100,0% 

16-Comércio 

Varejista 0,3% 5,4% 65,1% 15,7% 6,8% 2,5% 1,7% 0,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 100,0% 

17-Comércio 

Atacadista 1,1% 2,8% 45,0% 13,7% 17,5% 7,6% 5,1% 3,7% 1,3% 0,9% 0,5% 0,3% 100,0% 

18-Instituição 

Financeira 0,2% 2,4% 24,1% 5,5% 4,0% 11,4% 13,5% 17,3% 11,4% 6,1% 2,6% 0,9% 100,0% 

19-Adm Técni-

ca Profissional 0,2% 2,8% 37,5% 19,3% 14,5% 6,7% 3,3% 4,9% 4,6% 3,7% 1,3% 0,4% 100,0% 

20-Transporte 

e Comunica-

ções 0,6% 2,3% 18,2% 19,9% 25,5% 14,5% 7,9% 5,9% 1,4% 0,9% 0,2% 0,1% 100,0% 

21-Aloj Comu-

nic 0,6% 8,6% 44,8% 15,5% 14,6% 7,3% 3,6% 2,4% 1,3% 0,2% 0,1% 0,1% 100,0% 

22-Médicos 

Odontológicos 

Vet 0,5% 2,0% 46,5% 18,7% 16,4% 5,8% 3,6% 3,7% 1,3% 0,4% 0,3% 0,2% 100,0% 

23-Ensino 1,8% 20,4% 43,3% 19,0% 12,1% 0,9% 0,9% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

24-

Administração 

Pública 0,1% 0,3% 7,6% 17,1% 23,8% 15,0% 9,5% 15,8% 7,1% 2,6% 0,6% 0,2% 100,0% 

25-Agricultura 0,8% 14,3% 59,2% 14,7% 5,5% 3,8% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 0,4% 2,9% 24,5% 14,5% 16,3% 11,8% 7,7% 8,0% 4,8% 4,2% 2,1% 1,7% 100,0% 

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

Analisando os dados em termos de número de empregados por porte das empresas, 

agora pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), que nos permite 
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uma análise mais pormenorizada dos setores produtivos, fizemos exercício semelhante ao 

anterior, no sentido de avaliar a situação antes da implantação da Ford e o momento atual. 

A tabela foi simplificada, de maneira a apresentar apenas as informações que mais saltam 

aos olhos ao lermos os dados. Ao todo, considerando todos os grupos da CNAE (CNAE de 

quatro dígitos), as empresas que mais empregavam em 2000 eram aquelas cujos portes va-

riavam entre 100 e 499 empregados. Eram 12.668 trabalhadores que trabalhavam nesses 

estabelecimentos. As empresas de porte grande, de 500 a 999 funcionários, empregavam 

4.364 trabalhadores formais, sendo a empresa de mais de 1.000 funcionários a empregadora 

de 1.139 pessoas. Como já dito acima, era do ramo de produtos químicos orgânicos. A ta-

bela abaixo apresenta os totais por cada faixa de empregados, destacando com maior ênfase 

os grupos de atividade econômica com as maiores empresas. 

Além do setor de produtos químicos orgânicos, o setor de produtos químicos inor-

gânicos também aparece com uma empresa de grande porte. Fora do setor químico, ativi-

dades de serviços prestados às empresas, construção civil e serviços de alimentação já ti-

nham grandes estabelecimentos instalados em Camaçari, no ano de 2000164.  

 

Tabela 2.44: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 

1995 selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de fun-

cionários por porte das empresas, Camaçari, 2000165. 

Setor CNAE 1995 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Fabricação de Produtos Químicos 

Inorgânicos 
103 43 

 
608 

 
711 

Fabricação de Produtos Químicos 

Orgânicos 
135 462 1381 

 
1139 2996 

                                                           
164

 Outros dois setores que empregavam um alto número total de trabalhadores, mas que não contavam com 

grandes estabelecimentos, e por isso ficaram de fora da tabela, são o de comércio varejista e outros produtos 

(1.108 funcionários) e de fabricação de resinas e elastômeros (1.030 funcionários). Ao todo, são sete os gru-

pos de atividades da CNAE que empregavam um número total de mais de mil funcionários, no ano 2000. 
165

 A CNAE que vigia desde 1995, também chamada 1.0, se alterou em 2007, quando passou a ser a CNAE 

2.0. Esta pesquisa procurou as alterações de cama ramo produtivo seguindo a estrutura organizacional da 

CNAE, desde as seções (classificadas por letras), até a classificação de cinco dígitos (classes), de modo a 

verificar se as alterações poderiam resultar em erros quantitativos, inclusão de setores outrora não pertencen-

tes a determinado grupo, ou a exclusão de classes dos mesmos grupos. Dessa forma, sempre que houver alte-

rações significativas, elas serão apontadas.  

Os dados sobre administração pública alegavam apenas 96 funcionários, Esse dado está obviamente subrepre-

sentado. 
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Construção de Edifícios e Obras de 

Engenharia  Civil 
837 937 2907 1564 

 

 
5697 

Restaurantes e Outros Estabeleci-

mentos de Serviços de Alimentação 
398 136 313 693 

 
1472 

Outros Transportes Terrestres 430 237 121 529 
 

1158 

Outras Atividades de Serviços Pres-

tados Principalmente Às Empresas 
594 238 1060 970 

 
2624 

Total166 8103 6000 12668 4364 1139 29165 

Fonte: RAIS/MTE, 2000. 

 

Em 2000, ainda é possível notar que as empresas de micro e pequeno porte eram 

responsáveis por 14.100 postos de trabalho, representando aproximadamente 48% da mão 

de obra formal. As empresas de porte médio, como se nota na tabela, eram as maiores em-

pregadoras em termos relativos.  

O mesmo raciocínio foi seguido para entendermos os efeitos do desenvolvimento do 

mercado formal de trabalho em Camaçari no ano de 2004, 2008 e 2012. A tabela referente 

ao ano de 2004, ano em que o complexo Ford já operava, apresenta alguns elementos dife-

rentes. Percebe-se que o número total de empregados formais de Camaçari quase dobrou 

em um intervalo de quatro anos, passando de 29.165 para 50.525. Além disso, embora a 

moda ainda se concentre na faixa de 100 a 499 empregados (15.424 trabalhadores), a faixa 

das empresas de mil ou mais funcionários já empregava 12.522 trabalhadores, com desta-

que para o número de funcionários diretamente ligados à Ford, na atividade “Fabricação de 

automóveis, caminhonetas e utilitários” (3.275). A administração pública passa a empregar 

7.083 pessoas diretamente. Se tomarmos as grandes empresas, temos 19.131 empregados, o 

que representava, em 2004, aproximadamente 38% da mão de obra formal de Camaçari. 

 

  

                                                           
166

 Os totais das quatro tabelas que seguem não somam os setores selecionados apenas, por isso os números 

expostos representam menos do que a linha de totais expõe. As tabelas completas aparecem em anexo. 
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Tabela 2.45: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 

1995 selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de fun-

cionários por porte das empresas, Camaçari, 2004. 

Setor CNAE 1995 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Fabricação de Produtos Químicos Inor-
gânicos 50 98 563 510 

 
1221 

Fabricação de Produtos Químicos Or-
gânicos 14 182 1553 996 

 
2745 

Fabricação de Produtos de Plástico 36 532 1365 601 
 

2534 

Fabricação de Automóveis, Caminho-
netas e Utilitários 

    
3275 3275 

Construção de Edifícios e Obras de 
Engenharia Civil167 329 716 1053 

 
1144 3242 

Obras de Instalações168 52 30 224 871 
 

1177 

Obras de Acabamento169 26 98 0 971 
 

1095 

Movimentação e Armazenamento de 
Cargas 37 

  
548 

 
585 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos 110 33 
 

661 
 

804 

Atividades de Imunização, Higienização 
e de Limpeza em Prédios e em Domicí-
lios170 18 

 
463 936 

 
1417 

Outras Atividades de Serviços Presta-
dos Principalmente Às Empresas171 390 822 1528 515 1020 4275 

Administração do Estado e da Política 
Econômica e Social172 

    
7083 7083 

Total 7358 8612 15424 6609 12522 50525 
Fonte: RAIS/MTE, 2004. 
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 A seção a qual esse grupo da CNAE 1995 se refere foi dividida em três grupos na CNAE 2.0, que passou a 

diferenciar obras de infraestrutura, construção de edifícios e serviços especializados para construção em se-

ções distintas. Com isso, os números de 2000 e 2004 podem aparentar estar superestimados em função da 

inclusão de outras divisões de atividades. 
168

 O mesmo vale para esse grupo, que foi incluído em uma nova divisão na CNAE 2.0, que passou a chamar-

se Serviços Especializados para Construção. 
169

 Também passou a fazer parte da divisão citada na nota anterior. 
170

 Esse CNAE foi alterado para definições mais específicas, passando suas atividades a fazerem parte do 

grupo Atividades de Limpeza, que inclui também serviços de imunização e limpeza, não havendo prejuízo em 

termos das informações aqui apresentadas. 
171

 No CNAE 1995, essa classificação é mais abrangente, incluindo atividades que foram separadas em outras 

seções, divisões ou grupos na CNAE 2.0. 
172

 Na CNAE 2.0, algumas atividades dessa divisão foram transportadas para outras.  
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Em 2008, o número total de empregados ocupados em postos formais de trabalho 

em estabelecimentos localizados no município de Camaçari somava 66.762 pessoas, núme-

ro mais de 16 mil superior ao de 2004. Nesse momento, Camaçari não contava mais com 

uma, mas com duas fábricas de pneumáticos, por exemplo (Bridgestone, inaugurada em 

2007173, e Continental, inaugurada em 2005). Setores como o de construção civil, agora 

desmembrados em “Construção de edifícios” e “Construção de rodovias, ferrovias, obras 

urbanas e obras de arte especiais”, se somados, também apresentaram aumento em termos 

de funcionários. Entre 2004 e 2008 foi inaugurada a fábrica de bebidas da Ambev (Compa-

nhia de Bebidas das Américas) que, além de produzir cervejas e refrigerantes, atua também 

como importadora para a região nordeste. É a primeira planta da companhia no Nordeste 

(FIEB – Guia industrial do estado da Bahia, 2013). 

 

Tabela 2.46: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 

2.0 selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcio-

nários por porte das empresas, Camaçari, 2008. 

CNAE 2.0 Grupo 1 a 19 20 a 99 
100 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais 

Total 

Extração de Petróleo e Gás Natural 0 0 0 565 0 565 

Fabricação de Bebidas Alcoólicas 0 0 0 528 0 528 

Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos 2 503 1171 0 1089 2765 

Fabricação de Produtos de Borracha 15 0 0 581 1008 1604 

Fabricação de Automóveis, Camionetas e Uti-
litários174 

0 0 0 0 3610 3610 

Manutenção e Reparação de Máquinas e E-
quipamentos 

40 174 612 675 0 1501 

Coleta de Resíduos 0 25 0 625 0 650 

Construção de Edifícios 270 420 944 0 1051 2685 

                                                           
173

 A planta da Bridgestone de Camaçari ficou encarregada de produzir os pneus ditos de alta performance, 

para picapes e automóveis leves, enquanto a fábrica de Santo André ficou encarregada de produzir pneus para 

caminhões, tratores, ônibus e veículos pesados de modo geral. Com essa transferência, a Bridgestone optou 

por demitir alguns funcionários e realocar na nova planta alguns outros. A fábrica japonesa já forneceu pneus 

Firestone para a Ford, mas há sete anos essa relação se perdeu, tendo sido a marca substituída pela Goodyear. 

O então presidente da Bridgestone Firestone do Brasil, Eugenio Deliberato, acreditava ser possível a retomada 

da parceria. (Notícias Automotivas, 2006). Em 2012, a fábrica anunciou novos investimentos na unidade de 

Camaçari, da ordem de US$ 50 milhões (Polo Notícias, julho de 2011). Não há notícias de retomada do rela-

cionamento entre as duas empresas (sobre o caso, ver FORBES: Tire trouble: the Ford-Firestone blowout, 

20/06/2001).  
174

 A grafia do termo “camionetas” se alterou entre a CNAE 1995 e a CNAE 2.0. Mantivemos as duas grafias 

com a finalidade de respeitar a fonte dos dados. 
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Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras 
Urbanas e Obras de Arte Especiais 

16 142 135 563 0 856 

Construção de Outras Obras de Infra-
Estrutura 

108 420 521 1554 0 2603 

Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras 
Instalações em Construções 

49 27 367 845 0 1288 

Armazenamento, Carga e Descarga 32 377 439 955 0 1803 

Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços 
de Comida Preparada 

212 487 379 532 0 1610 

Serviços de Arquitetura e Engenharia e Ativi-
dades Técnicas Relacionadas 

73 465 535 816 0 1889 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos sem 
Operador 

144 74 123 788 0 1129 

Outras Atividades de Serviços Prestados Prin-
cipalmente às Empresas 

190 535 972 733 0 2430 

Administração do Estado e da Política Econô-
mica e Social 

0 0 0 528 7748 8276 

Total 9381 12363 20224 10288 14506 66762 
Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

Por fim, ainda no mesmo espírito da análise anterior, expomos os resultados em 

termos de vínculos por grupos de atividades econômicas da CNAE 2.0 para o ano de 2012. 

Nesse ano, são 22 os setores com empresas que ultrapassam os 500 funcionários formal-

mente contratados. No setor de fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, há um 

acréscimo de 236 funcionários. Esse aumento foi resultado de estratégias corporativas, di-

ante do cenário macroeconômico. A planta da Continental, por exemplo, que produz pneus 

de carros de passageiro e de caminhões, aumentou seu número de funcionários no quadriê-

nio considerado175.  

No ramo da “Instalação de máquinas e equipamentos”, a gigante que opera em Ca-

maçari é a Nippon Engenharia Ltda. Informações da Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia confirmam os dados observados na tabela abaixo, dando conta de que a empresa, que 

opera no PIC, emprega em torno de 1.000 funcionários diretos.  

                                                           
175

 Os dados referentes à fábrica da Continental não convergem nas diversas fontes consultadas, mas dão boa 

noção do rápido retorno que a planta teve na região. Inicialmente planejada para 850 funcionários, a partir de 

um investimento de US$ 260 milhões, em 2005/2006, já em 2008 havia se expandido para dar lugar a mais 

300 funcionários e aumentar sua produção em mil pneus/dia, segundo dados da empresa em seu portal. De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento, o investimento em 2006 foi da ordem de US$ 145 milhões, 

sendo a ampliação resultado de um investimento de US$ 20,5 milhões (RENAI/Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comércio Exterior, 2006 e 2008).   
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Também é importante notar o desenvolvimento do número de empregos em estabe-

lecimentos que prestam serviços às indústrias, como no fornecimento de alimentos (Serviços 

de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada), e manutenção e instalação de má-

quinas, atividades que se desenvolveram no conjunto do próprio desenvolvimento da regi-

ão. 

Embora na linha de totais possamos observar que a maioria dos empregos ainda está 

nas empresas que empregam entre 100 e 499 funcionários, observamos que há uma maior 

homogeneização nos números. As outras categorias de porte empresarial parecem ter cres-

cido, mantendo-se mais ou menos estável a maior delas, de mais de 1.000 funcionários. 

 

Tabela 2.47: Número de empregados formais por grupos de atividades CNAE 

2.0 selecionados pela presença de empresas de grande porte e número total de funcio-

nários por porte das empresas, Camaçari, 2012. 

CNAE 2.0 Grupo 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 1000 ou mais Total 

Fabricação de Bebidas Alcoólicas 0 0 0 521 0 521 

Tecelagem, Exceto Malha 0 0 126 684 0 810 

Fabricação de Celulose e Outras 
Pastas para a Fabricação de Papel 0 0 0 668 0 668 

Fabricação de Produtos Químicos 
Orgânicos 51 252 1005 984 0 2292 

Fabricação de Produtos de Borra-
cha 20 0 497 0 1619 2136 

Fabricação de Produtos de Materi-
al Plástico 47 286 1760 549 0 2642 

Fabricação de Automóveis, Camio-
netas e Utilitários 0 0 0 0 3846 3846 

Manutenção e Reparação de Má-
quinas e Equipamentos 139 218 274 1690 0 2321 

Instalação de Máquinas e Equipa-
mentos 35 0 0 0 1143 1178 

Coleta de Resíduos 19 0 0 571 0 590 

Construção de Edifícios 324 1019 1359 527 0 3229 

Construção de Rodovias, Ferrovias, 
Obras Urbanas e Obras de Arte 
Especiais 19 83 500 789 0 1391 

Construção de Outras Obras de 
Infra-Estrutura 81 235 950 626 0 1892 
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Instalações Elétricas, Hidráulicas e 
Outras Instalações em Construções 144 0 685 1349 0 2178 

Outros Serviços Especializados 
para Construção 33 255 161 792 0 1241 

Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos, Perfumaria e Cos-
méticos e Artigos Médicos, ópticos 
e Ortopédicos 416 0 0 576 0 992 

Armazenamento, Carga e Descarga 40 430 732 916 0 2118 

Serviços de Catering, Bufê e Ou-
tros Serviços de Comida Preparada 103 89 170 0 1234 1596 

Serviços de Arquitetura e Enge-
nharia e Atividades Técnicas Rela-
cionadas 197 173 0 504 0 874 

Administração do Estado e da Polí-
tica Econômica e Social 0 50 0 0 6485 6535 

Atividades de Atenção Ambulato-
rial Executadas por Médicos e O-
dontólogos 165 69 0 612 0 846 

Total 12636 14358 21963 12358 14327 75642 
Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

 Temos até aqui, através dos dados apresentados, uma situação de desenvolvimento 

bastante diversificado em Camaçari. A configuração do desenvolvimento local, em torno de 

um polo, tende a integrar alguns ramos que são análogos ou prestam serviços às indústrias 

já instaladas. As maiores indústrias são as corresponsáveis pela consolidação do aumento 

de empregos, mas jogam um papel de atração para outros ramos. Observando mais especi-

ficamente o ramo automotivo, instalaram-se em Camaçari duas fabricantes de pneumáticos, 

mas não como fornecedoras da Ford local. A própria estratégia da montadora norte-

americana, de trazer consigo os seus fornecedores, deixa claro que seriam necessários acor-

dos em outras instâncias para que as novas fábricas de pneus se juntasse ao complexo Ford, 

o que ainda não aconteceu. Continental e Bridgestone se instalaram em Camaçari atraídas 

pelo seu desenvolvimento, pela infraestrutura do seu Polo, e pela força que o setor petro-

químico tem na sua composição. Além disso, a estrutura de escoamento da produção permi-
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te, por exemplo, que se exporte para países caribenhos e mais setentrionais da América do 

Sul, como a Venezuela, por exemplo, que durante bom tempo participou da composição das 

exportações dos automóveis produzidos pela Ford.  

Pudemos notar, ainda, que houve um grande desenvolvimento no mercado de traba-

lho que atua na região. Em doze anos, aumentou-se em mais de 45 mil os empregos for-

mais. Como exposto no início do capítulo, reforçado pelas diversas leituras sobre a trajetó-

ria municipal e do entorno da Região Metropolitana de Salvador, muitos dos empregos ge-

rados não são de trabalhadores residentes de Camaçari, mas que fazem movimentos pendu-

lares para seus locais de trabalho. No entanto, a instalação de empresas, indústrias, a abertu-

ra de novos negócios, em muito, foram observadas no Polo. Esse movimento reflete a con-

centração do desenvolvimento industrial do estado da Bahia, ao mesmo tempo em que re-

presenta uma desconcentração industrial proporcional em todo o Brasil, rumo ao Nordeste. 

Não é possível dizer que é um movimento de saída de indústrias de centros mais desenvol-

vidos, porque muitas das matrizes das mesmas fábricas ainda localizam-se em regiões cen-

trais do Brasil. No entanto, é, sem dúvida, um impulso para o desenvolvimento de industri-

alização diversificada num polo outrora reduzido em termos de matrizes produtivas176.  

 A seguir, vamos analisar apenas as informações referentes à indústria automobilísti-

ca. 

 

2.3. Os dados da indústria automobilística em Camaçari 
 

 Para analisar o desenvolvimento gerado diretamente pela instalação da Ford em 

Camaçari, optamos por selecionar as atividades mais proximamente relacionadas à produ-

ção automotiva, através da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Traba-

lho e Emprego (RAIS/MTE). A escolha da fonte de dados se mostra robusta, uma vez que 

as indústrias automotivas possuem um nível de formalização de sua mão de obra assíntoto a 

100%. Replica-se, aqui, a mesma lógica do capítulo anterior. É importante ressaltar que, 

como o complexo Ford inclui várias empresas, essa análise por vários grupos de atividades 

assim se justifica. Além disso, algumas fornecedoras puderam ser identificadas a partir da 
                                                           
176

 Não são raros os casos de desligamentos parciais das fábricas do sudeste, com transferência de postos de 

trabalho para outras unidades. Poucos foram os casos mais agudos de encerramento total de atividades, mas 

fins de turnos, fechamentos de algumas linhas de produção específicas etc. foram muito usuais ao longo dos 

últimos anos. A crise internacional de 2008 acentuou, de certa forma, esse processo.  
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Aligned Business Framework, da própria Ford, comparando as fornecedoras ali listadas 

com as empresas instaladas no PIC. Por fim, como a contratação dos trabalhadores do com-

plexo Ford por suas autopartistas responde a essas últimas, há empresas que fornecem à 

linha de produção da montadora, mas estão inscritas em classificações de atividades dife-

rentes daquela de “fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários”.  

 A partir dessas informações, com dados fornecidos pela RAIS/MTE e pela FIEB, 

temos que a maior empregadora, dentre as fornecedoras da Ford, são a Benteler, que produz 

amortecedores, discos de freio, manga de eixo e tambor de freio, com aproximadamente 

400 funcionários, além da Lear, produtora de bancos para veículos, com 345 funcionários 

(FIEB, 2014)177. Também a DuPont é apontada como grande empregadora, além da Faure-

cia, que produz os módulos das portas. 

 É interessante notar como a esse complexo sistema se integram, diretamente, 29 

empresas (aqui identificadas). Nem todas as empresas estão instaladas dentro do polo, co-

mo se percebe. É importante apontar que há uma variação grande de tamanho entre as com-

panhias, em termos de empregados. Não são inéditos casos de paralisação de apenas uma 

componente do complexo industrial da Ford, por questões que envolvem gerência ou trata-

mento de funcionários178. 

 

Tabela 2.48: Lista das empresas sistemistas do Complexo Ford, por classificação de 

atividade, lista de produtos e número declarado de funcionários, 2012. 

Fornecedora 
Número de 

funcionários179 
CNAE Lista de produtos 

ABB Service LTDA 445  
Manutenção e reparação de 

equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente 

Manutenção em equi-
pamento industrial, maq. 
de grande porte (reator, 

gerador e caldeiraria) 

 Arvin Exhaust Ltda. (Meritor) 40   
Exaustor (escapamento 

automotivo) 

Autometal 227 

 Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Pecas plásticas para veí-
culos 

Pintura de pecas para 
veículos 

 Benteler 400 Fabricação de peças e acessó- Amortecedor 

                                                           
177

 Foram identificados 20 fornecedores diretos do complexo Ford. Porém, não havia informações disponíveis 

para todos eles. Essa tabela não foi construída para o caso fluminense por ausência de fontes com tais dados. 
178

 E.g. Metalúrgicos da Bahia: “Trabalhadores da Ferrolene paralisam as atividades”, 21/11/2013. 
179

 Os números que aparecem entre parênteses provêm de outras fontes de dados, que não o MTE ou a FIEB.  
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rios para veículos automotores 
não especificados anterior-

mente 

Disco de freio 

Manga de eixo 

Tambor de freio 

 BSB Body Systems do Brasil 
Ltda 

411 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Paralamas, portas e ou-
tros 

Borlem S.A. (São Paulo) N/D 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Rodas de aço 

Cooper Standard Automotive 
Brasil Sealing Ltda 

103 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Tubulação de freio 

Tubulação combustível 

Tubulação para direção 
hidráulica 

Tubulação para vácuo e 
vapor 

 Colauto 10 
 Fabricação de impermeabili-
zantes, solventes e produtos 

afins 

Massa a base de PVC 

Massa de calafetação 
PVC 

Plastisol de revestimento 

Manta reforçante 

Plastisol para filtro 

Durr DuPont  Operating 
Company Ltda. 

107 (296) 
 Fabricação de produtos quími-
cos orgânicos não especifica-

dos anteriormente 

Pintura de carroceria 
automotiva 

 Dow (Complexo Industrial de 
Aratu) 

240 
Fabricação de produtos quími-
cos orgânicos não especifica-

dos anteriormente 
Óxido de propeno 

Faurecia Automotive do Bra-
sil Ltda 

247 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Montagem de modulo de 
porta 

 Ferrolene  108 
Fabricação de produtos de 

metal não especificados ante-
riormente 

Indústria e Comércio de 
Metais Cortes de aço.  

 Intertrim 23 
Fabricação de artefatos de 

tapeçaria 
Montagem de forro au-

tomotivo 

 Kautex Textron 38 
Fabricação de artefatos de 

material plástico não especifi-
cados anteriormente 

Estocagem e manuten-
ção de lâminas de aço 

Montagem de forro de 
teto automotivo 
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Tanque combustível plas-
tico soprado 

Tubo enchimento sopra-
do 

Duto de ar soprado 

Lean Logistics Ltda.  N/D N/D 
Serviços de logística inte-

grada.  

 Lear 344 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Banco para veículos au-
tomotores 

 Mapri-Textron*não identifi-
cada pela FIEB 

  

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Fixadores metálicos e 
plásticos.  

 Metagal*não identificada N/D N/D Espelhos, retrovisores.  

 Pelzer (Dias D'Ávila) 261 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 
não especificados anterior-
mente 

Carpetes e isoladores 

 Pilkington 38 
 Fabricação de vidro plano e de 

segurança 

Para-brisa laminado 

Vidro lateral temperado 

Vidro traseiro vigia tem-
perado 

Vidro temperado encap-
sulado 

Vidro temperado extru-
sado 

Janela corredica 

 Pirelli Pneus S.A. (abriu fá-
brica em Feira de Santana) 

31 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Montagem de conjuntos 
pneu + roda 

 SaarGummi 100 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Guarnicoes e vedacoes 
para industria automobi-

listica 

SAS Automotive Systems N/D 

Fabricação de outras peças e 
acessórios para veículos auto-

motores não especificadas 
anteriormente 

Interiores e revestimento 
das portas.  

SIAN– Sist. de Iluminação 
Automotiva do Nordeste S.A. 
(Arteb)  

310 
 Fabricação de material elétrico 
e eletrônico para veículos au-

tomotores, exceto baterias 

Farol dianteiro 

Lanterna traseira 

Farol auxiliar 
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Lanterna auxiliar interior 

Brake light 

Luz de placa 

Siebe Fluid Systems Ltda.  N/D N/D 
Tubulações de freio e 

combustível.  

Siemens Automotive Systems 
Ltda.  

N/D N/D Cabos elétricos.  

Sodecia da Bahia Ltda.  (pos-
sui duas unidades no Polo) 

206 

Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 
não especificados anterior-
mente 

Peca estampada e sub-
conjunto soldados 

T.W. Espumas Ltda.  70 
Fabricação de artefatos de 

material plástico não especifi-
cados anteriormente 

Espuma de poliuretano 

Valeo 49 

 Fabricação de peças e acessó-
rios para veículos automotores 

não especificados anterior-
mente 

Módulo frontal do veicu-
lo 

 

 

 Após a implantação do complexo Ford em Camaçari, com a fábrica em funciona-

mento pleno, apresentamos abaixo a situação dos setores automotivos em 2004. Das seis 

classes da CNAE180 selecionadas para avaliar especificamente o setor automotivo181, em 

2004, quatro constavam em Camaçari.  

 O número total de trabalhadores que atuavam no mercado formal de trabalho, nas 

classes selecionadas, em 2004, era de 4.934, sendo 3.275 no setor de Fabricação de auto-

móveis, caminhonetas e utilitários. O número de funcionários por setor é apresentada abai-

xo. 

 

Tabela 2.49: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 1995 selecionadas182, Camaçari, 2004. 

CNAE 95 classes 1 a 19 20 a 99 100 a 499 
1000 ou 
mais Total 

                                                           
180

 As ressalvas feitas acima quanto às alterações dos grupos de classificação de atividade econômica perma-

necem.  
181

 Os dados ficarão subestimados, uma vez que há autopartistas registradas em grupos da CNAE que não 

fazem parte da seleção. No entanto, seria impossível extrair apenas as fornecedoras da Ford dos dados, que se 

misturariam a outras empresas que nada têm a ver com a montagem de veículos. Optou-se por não selecionar 

tais grupos de atividade.  
182

 Selecionadas em função de sua relação com a produção automobilística. Opção replicada também nas 

tabelas seguintes. 
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Fabricação de artigos de borracha 14 0 140 0 154 

Fabricação de automóveis, caminhone-
tas e utilitários 

0 0 0 3275 3275 

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques 

0 58 0 0 58 

Fabricação de peças e acessórios para 
veículos automotores 

28 302 1117 0 1447 

Total 42 360 1257 3275 4934 
Fonte: RAIS/MTE, 2004. 

 

 Considerando os dados referentes a 2008, já são cinco as classes da CNAE (agora 

2.0) que podem ser identificadas em Camaçari. O número total de trabalhadores emprega-

dos em atividades afins à indústria automobilística somava 7.592 naquele ano. Na atividade 

direta de fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 3.610, ao passo que na fa-

bricação de peças e acessórios, eram 2.253, mais de 800 empregados a mais do que em 

2004.  

 

Tabela 2.50: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 2.0 selecionadas, Camaçari, 2008. 

CNAE 2.0 classes 1 a 19 20 a 99 100 a 499 500 a 999 
1000 ou 
mais Total 

Fabricação de artigos de borracha 15 0 0 581 1008 1604 

Fabricação de material elétrico 
para veículos  exceto baterias 

0 26 0 0 0 26 

Fabricação de automóveis, cami-
nhonetas e utilitários 

0 0 0 0 3610 3610 

Fabricação de cabines, carrocerias 
e reboques 

0 99 0 0 0 99 

Fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores 

2 192 2059 0 0 2253 

Total 17 317 2059 581 4618 7592 

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

 Já no ano de 2012, pode-se destacar as indústrias de pneumáticos, representadas na 

classe “Fabricação de artigos de borracha”. Se em 2008, havia um total de 1.604 funcioná-

rios, em 2012 já se chegava a 2.136. Ao todo, empregados em companhias com mais de 
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1.000 funcionários, encontravam-se 5.465. Com relação ao total de funcionários em empre-

sas cujas finalidades são análogas às empresas do complexo automobilístico, 8.750 funcio-

nários, ante 7.592 de 2008.  

 

Tabela 2.51: Distribuição do estoque de trabalhadores formais, por porte e classe de 

atividades CNAE 2.0 selecionadas, Camaçari, 2012. 

CNAE 2.0 classes 1 a 19 20 a 99 100 a 499 
1000 ou 
mais Total 

Fabricação de artigos 
de borracha 20 0 497 1619 2136 

Fabricação de mate-
rial elétrico para 
veículos  exceto ba-
terias 0 29 0 0 29 

Fabricação de auto-
móveis, caminhone-
tas e utilitários 0 0 0 3846 3846 

Fabricação de cabi-
nes, carrocerias e 
reboques 0 0 129 0 129 

Fabricação de peças 
e acessórios para 
veículos automoto-
res 3 382 2221 0 2606 

Total 23 411 2847 5465 8746 
Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

Além do número de funcionários, também foram consideradas suas remunerações. 

Os valores foram deflacionados pelo IPCA, considerando o ano 2000 como o ano-base. 

Com isso, temos apenas os salários reais. Em termos de salários nominais, a evolução é 

bastante grande em todos os setores considerados.  

Em 2004, tínhamos que a média salarial dos envolvidos no circuito da produção de 

automóveis era de R$ 1.141,02183, sendo a maior média aquela referente à “Fabricação de 

automóveis, caminhonetas e utilitários” (R$ 1.236,67) 184. O menor valor observado estava 

na “Fabricação de cabines, carrocerias e reboques”, em torno de R$ 713,16185.  

 

 

 

 

                                                           
183

 R$ 1.723,00, em termos nominais.  
184

 R$ 1.867,53, em termos nominais. 
185

 R$ 1.251,43, em termos nominais. 
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Tabela 2.52: Remuneração média de classes de atividades CNAE 1995 selecionadas, 

por faixas de porte das empresas, Camaçari, 2004. Valores deflacionados pelo IPCA, 

2000=100. 

CNAE 95 Grupo 1 a 19 20 a 99 100 a 499 
1000 ou 
mais Total 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRA-
CHA R$ 987,08 

 
R$ 828,69 

 
R$ 843,09 

FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMI-
NHONETAS E UTILITÁRIOS 

   
R$ 1.236,67 R$ 1.236,67 

FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERI-
AS E REBOQUES 

 
R$ 713,16 

  
R$ 713,16 

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 771,00 R$ 867,83 R$ 1.007,00 

 
R$ 973,38 

Total R$ 843,03 R$ 842,91 R$ 987,14 R$ 1.236,67 R$ 1.141,02 
Fonte: RAIS/MTE, 2004. 

 

 Em 2008, a situação se altera um pouco em relação aos dados anteriores. Há um 

aumento real na média salarial da região, em torno de R$ 150,00. O maior aumento real, em 

termos absolutos, se dá na classe de atividade de “Fabricação de automóveis, caminhonetas 

e utilitários”. Apenas nas microempresas se observa redução de salário em termos reais186 

 

Tabela 2.53: Remuneração média de classes de atividades CNAE 2.0 selecionadas, por 

faixas de porte das empresas, Camaçari, 2008. Valores deflacionados pelo IPCA, 

2000=100. 

CNAE 2.0 seção 
1 a 19 20 a 99 100 a 499 50 a 999 

1000 ou 
mais 

Total 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRA-
CHA 

R$ 387,14 - - 
R$ 

1.164,94 
R$ 

1.044,69 
R$ 1.082,10 

FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
PARA VEÍCULOS  EXCETO BATERIAS 

- R$ 909,13 - - - R$ 909,13 

FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMI-
NHONETAS E UTILITÁRIOS 

- 
 

- 
 

R$ 
1.597,96 

R$ 1.597,96 

FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCE-
RIAS E REBOQUES 

- R$ 896,93 - - - R$ 896,93 

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

R$ 2.676,02 R$ 1.112,55 R$ 983,11 - - R$ 995,64 

Total R$ 656,42 R$ 1.028,53 R$ 983,11 
R$ 

1.164,94 
R$ 

1.477,20 
R$ 1.298,73 

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

 Por fim, em 2012, novamente o valor médio dos salários da região sofreu aumento 

real. Na fabricação de automóveis, novamente o aumento foi bastante forte. Em outros seto-

                                                           
186

 Isso pode se dever a efeitos de elasticidade estatística, em função do pequeno número de funcionários 

observado nesse tipo de empresa (ver tabelas anteriores).  
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res a elevação também foi relativamente relevante. Na fabricação de material elétrico para 

veículos, o aumento foi de mais de R$ 200,00 (em torno de 24% de aumento real). Nas 

plantas consideradas pequenas em termos de número de empregados (de 20 a 99 funcioná-

rios), o aumento foi ainda maior, de 55%187.   

 

Tabela 2.54: Remuneração média de classes de atividades CNAE 2.0 selecionadas, por 

faixas de porte das empresas, Camaçari, 2012. Valores deflacionados pelo IPCA, 

2000=100. 

CNAE 2.0 seção 1 a 19 20 a 99 100 a 499 
1000 ou 

mais 
Total 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA R$ 410,42 - R$ 1.377,06 R$ 1.174,27 R$ 1.214,30 

FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA 
VEÍCULOS  EXCETO BATERIAS 

- R$ 1.210,50 - 
 

R$ 1.210,50 

FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHONE-
TAS E UTILITÁRIOS 

- - - R$ 2.155,50 R$ 2.155,50 

FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E 
REBOQUES 

- - R$ 1.011,01 
 

R$ 1.011,01 

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

R$ 2.387,12 R$ 1.851,86 R$ 1.199,92 
 

R$ 1.296,85 

Total R$ 668,25 R$ 1.806,60 R$ 1.222,28 R$ 1.864,81 R$ 1.649,77 

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

 Observamos, com relação aos dados por classe, que o número de empregos tem au-

mentado, bem como a renda média. Isso pode refletir a consolidação da atuação sindical, no 

sentido de garantir algumas conquistas, como reposição inflacionária e aumento real de 

salário em todas as datas-base. Como visto acima, neste capítulo, as lutas por equiparação 

salarial com as fábricas de São Paulo (ou mesmo as tentativas de equiparação dos aumen-

tos, dos ganhos e benefícios) podem ter levado a uma maior perenidade de aumentos e re-

posições. Também chama a atenção a disparidade de ganhos entre aqueles trabalhadores 

ligados à fabricação de automóveis, propriamente dita, e os trabalhadores de outros setores. 

Embora os segundos tenham equiparado suas conquistas, como reposição inflacionária e 

aumento salarial, as bases salariais ainda estão aquém dos trabalhadores relacionados ao 

core da montadora norte-americana.  

                                                           
187

 Novamente, a coluna onde houve redução salarial foi a de fábricas que empregam entre 1 e 19 funcioná-

rios. Ao todo, 27 pessoas trabalham nas classes selecionadas em empresas desse porte. A justificativa utiliza-

da na tabela anterior segue pode explicar os resultados desta tabela também. 
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 Tentaremos esmiuçar o tema remuneração na subseção abaixo, que trata dos setores 

que permeiam a produção automobilística, de forma mais específica. O foco será na mão de 

obra, médias de idade dos trabalhadores, remuneração média por subgrupos de ocupação e 

evolução do número de empregados.  

 

2.3.1. A mão de obra alocada nas empresas ligadas ao setor automotivo do polo  

 

De maneira a iniciar a análise sobre o mercado de trabalho local, considerando os 

grupos de atividades econômicas relacionados mais diretamente com a produção automoti-

va, escolhemos os grandes grupos ocupacionais da Classificação Brasileira de Ocupações 

(2002). Dessa forma, temos duas categorias de nível superior, uma categoria específica de 

mão de obra técnica de nível médio, e trabalhadores que podem possuir escolaridades supe-

riores, mas são contratados para executarem funções de nível médio ou inferior. São gran-

des grupos que se dividem em níveis mais específicos, conforme será visto mais adiante. 

Os dois grupos de atividades que mais empregavam, em 2004, eram o de “Fabrica-

ção de automóveis, caminhonetas e utilitários”, com 3.275 funcionários, e o de “Fabricação 

de peças e acessórios para veículos automotores”, com 1.447. Como já visto, em 2004 ain-

da não havia nenhuma das duas grandes fábricas de pneumáticos no Polo, o que explica o 

baixo número de empregados na atividade “Fabricação de artigos de borracha”. 

Totalizam 2.721 profissionais classificados como trabalhadores da produção de bens 

e serviços industriais na atividade de fabricação de automóveis. Os profissionais de nível 

superior nesse grupo somam 396 empregados. Como se percebe pelos dados em questão, 

não constam trabalhadores em serviços de reparação e manutenção, normalmente ativida-

des terceirizadas por grandes empresas. 

 

 

Tabela 2.55: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 1995, Camaçari, 2004. 

Cnae 95 grupo CBO 2002 Gr Grupo 

 
Fabricação de artigos 
de borracha 

Fabricação de au-
tomóveis, caminho-
netas e utilitários 

Fabricação de peças e 
acessórios para veícu-
los automotores 

Total 

Membros superiores do poder publico, 
dirigentes de organizacoes de interesse 
publico 1 109 23 133 
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Profissionais das ciencias e das artes 
10 287 42 339 

Tecnicos de nivel medio 14 117 102 233 

Trabalhadores de servicos administrati-
vos 11 40 92 143 

Trabalhadores dos servicos, vendedores 
do comercio em lojas e mercados 

0 1 3 4 

Trabalhadores da producao de bens e 
servicos industr 108 2721 1142 3971 

Trabalhadores em servicos de reparacao 
e manutencao 10 0 43 53 

Total 154 3275 1447 4876 

Fonte: RAIS/MTE, 2004. 

 

 Em termos de remuneração, os salários seguem, naturalmente, a lógica da qualifica-

ção exigida para as ocupações. No setor produtivo da fabricação de automóveis, por exem-

plo, a remuneração média, em valores de 2000, era de R$ 1.236. De modo geral, os rendi-

mentos médios pagos pela fabricação de automóveis é maior em todas as ocupações, quan-

do comparados aos setores de autopeças e de artigos de borracha. 

 

Tabela 2.56: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 1995, Camaçari, 2004, deflacionados pelo IPCA, 2000=100. 

Cnae 95 grupo 

Fabricação de 
artigos de 
borracha 

Fabricação de 
automóveis, 
caminhonetas e 
utilitários 

Fabricação de peças e 
acessórios para veícu-
los automotores Total 

Membros superiores do 
poder publico, dirigentes de 
organizacoes de interesse 
publico 

 R$       6.791,39   R$          7.005,28   R$                 4.815,81   R$  6.625,04  

Profissionais das ciencias e 
das artes 

 R$       2.308,85   R$          2.951,69   R$                 2.393,41   R$  2.863,56  

Tecnicos de nivel medio  R$          857,22   R$          2.931,95   R$                 1.922,14   R$  2.365,23  

Trabalhadores de servicos 
administrativos 

 R$       1.090,92   R$          1.943,06   R$                 1.369,18   R$  1.508,30  

Trabalhadores dos servicos, 
vendedores do comercio em 
lojas e mercados 

 R$                  -     R$          2.676,27   R$                 1.933,80   R$  2.119,42  

Trabalhadores da producao 
de bens e servicos industriais 

 R$          535,84   R$             740,88   R$                    831,01   R$     752,92  

Trabalhadores da producao 
de bens e servicos industr 

 R$          839,93   R$                    -     R$                    547,05   R$     564,72  

Trabalhadores em servicos de 
reparacao e manutencao 

 R$          804,89   R$                    -     R$                 1.542,26   R$  1.403,14  

Total  R$          843,09   R$          1.236,67   R$                    973,38   R$  1.146,11  
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Fonte: RAIS/MTE, 2004. 

 

 Em 2008, o que se percebe mais agudamente, em termos de número de funcioná-

rios, é o aumento proporcional dos profissionais de nível superior, mais notadamente no 

grupo de atividade “Fabricação de automóveis, camionetas e utilitátios”. O número dos 

profissionais que atuam na produção aumentou em 76 funcionários apenas. Na tabela abai-

xo, destaca-se a implementação do setor de pneumáticos no campo “Fabricação de produtos 

de borracha”.  

 

Tabela 2.57: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 1995, Camaçari, 2008. 

CNAE 2.0 Grupo 

Fabricação de 
produtos de 
borracha 

Fabricação de 
automóveis, cami-
onetas e utilitários 

Fabricação de peças 
e acessórios para 
veículos automoto-
res Total 

Membros superiores do poder publi-
co, dirigentes de organizacoes de 
interesse publico 57 184 44 285 

Profissionais das ciencias e das artes 91 434 65 590 

Tecnicos de nivel medio 167 162 205 534 

Trabalhadores de servicos administra-
tivos 86 32 152 270 

Trabalhadores dos servicos, vendedo-
res do comercio em lojas e mercados 5 0 1 6 

Trabalhadores agropecuarios, flores-
tais e da pesca 1 0 0 1 

Trabalhadores da producao de bens e 
servicos industriais 1079 2797 1701 5577 

Trabalhadores em servicos de repara-
cao e manutencao 118 1 85 204 

Total 1604 3610 2253 7467 

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

Em termos de remuneração, os trabalhadores do “chão-de-fábrica”, da produção de 

bens e serviços industriais, em todos os três ramos observados, obtiveram aumentos reais, 

se comparados ao momento anterior, o que não necessariamente se observa nos postos dire-

tivos e de nível superior (exceção feita aos trabalhadores do grande grupo “profissionais 

das ciências e das artes” da fabricação de automóveis). Esse fenômeno confirma que, ape-

sar de algumas perdas em termos reais nos rendimentos médios agregados por setor produ-
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tivo (conjunto anterior de tabelas), isso se deve ao espalhamento dos rendimentos médios 

para cargos de salários mais baixos, que mesmo assim, obtiveram aumentos reais.  

Em 2008, confirmamos também a informação de que os salários no ramo da fabri-

cação de automóveis ssão os maiores dentre as três atividades destacadas188. Em alguns 

casos, os salários chegam a ser mais de duas vezes maiores, como no caso dos técnicos de 

nível médio.  

 

Tabela 2.58: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 1995, Camaçari, 2008, deflacionados pelo IPCA, 2000=100. 

CNAE 2.0 Grupo 
Fabricação de produtos 
de borracha 

Fabricação de auto-
móveis, camionetas 
e utilitários 

Fabricação de 
peças e acessó-
rios para veícu-
los automotores Total 

Membros superiores do po-
der publico, dirigentes de 
organizacoes de interesse 
publico 

 R$                       4.129,75   R$                6.740,62   R$        5.677,70   R$  6.054,34  

Profissionais das ciencias e 
das artes 

 R$                       2.041,76   R$                3.205,23   R$        2.343,79   R$  2.930,87  

Tecnicos de nivel medio  R$                       1.363,13   R$                3.134,05   R$        1.485,27   R$  1.947,26  

Trabalhadores de servicos 
administrativos 

 R$                       1.166,92   R$                2.995,24   R$        1.093,99   R$  1.342,55  

Trabalhadores dos servicos, 
vendedores do comercio em 
lojas e mercados 

 R$                       1.071,38   R$                           -     R$        1.545,35   R$  1.150,38  

Trabalhadores agropecuarios, 
florestais e da pesca 

 R$                          440,51   R$                           -     R$                   -     R$     440,51  

Trabalhadores da producao 
de bens e servicos industriais 

 R$                                 -     R$                           -     R$                   -     R$             -    

Trabalhadores em servicos de 
reparacao e manutencao 

 R$                       1.062,07   R$                   901,46   R$        1.391,62   R$  1.198,60  

Total  R$                       1.082,10   R$                1.597,96   R$           995,64   R$  1.305,41  

Fonte: RAIS/MTE, 2008. 

 

 Finalmente, no último ano da comparação aqui proposta, além de o número total de 

empregados ser superior, informação recorrente ao longo da presente análise, percebe-se 

que há uma elevação em postos de trabalho de maior qualificação, como técnicos de nível 

médio e os classificados “profissionais das ciências e das artes”, bem como em cargos dire-

tivos, de salários mais altos. 

                                                           
188

 Apenas no caso de trabalhadores de manutenção isso não ocorre, mas registra-se apenas um caso.  
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No setor de fabricação de produtos de borracha, observa-se considerável aumento 

nos postos de trabalho da produção. Como já visto, houve investimentos e ampliações neste 

setor. Já no setor de fabricação de automóveis, nota-se certa estabilidade no número de pos-

tos de trabalho da produção, tendo aumentado em 230 funcionários, quase todos de níveis 

de qualificação mais elevados. Na atividade de fabricação de peças e acessórios para veícu-

los automotores, há forte aumento proporcional de técnicos de nível médio e de serviços 

administrativos. 

 

 

Tabela 2.59: Número de empregados por grandes grupos da CBO, em grupos selecio-

nados da CNAE 1995, Camaçari, 2012. 

CNAE 2.0 Grupo 

Fabricação de 
produtos de 

borracha 

Fabricação de 
automóveis, 
camionetas e 

utilitários 

Fabricação de 
peças e acessó-
rios para veícu-

los automotores 

Total 

MEMBROS SUPERIORES DO PODER 
PUBLICO, DIRIGENTES DE ORGANIZA-
COES DE INTERESSE PUBLICO 

88 279 45 412 

PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS 
ARTES 

106 571 90 767 

TECNICOS DE NIVEL MEDIO 225 211 314 750 

TRABALHADORES DE SERVICOS AD-
MINISTRATIVOS 

169 22 217 408 

TRABALHADORES DOS SERVICOS, 
VENDEDORES DO COMERCIO EM 
LOJAS E MERCADOS 

9 0 3 12 

TRABALHADORES DA PRODUCAO DE 
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS 

1365 2761 1843 5969 

TRABALHADORES EM SERVICOS DE 
REPARACAO E MANUTENCAO 

174 2 94 270 

Total 2136 3846 2606 8588 

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

 Com relação à remuneração, mais uma vez, nota-se aumento real nos salários dos 

profissionais das linhas de produção industrial. Nos cargos superiores, em contraste, estabi-

lidade ou redução salarial em termos de ganhos reais. O mesmo ocorre, diferente dos traba-

lhadores da produção, com os técnicos de nível médio do setor automobilístico, em que 

houve redução na atividade de fabricação de automóveis.  
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Tabela 2.60: Salário médio dos empregados por grandes grupos da CBO, em grupos 

selecionados da CNAE 1995, Camaçari, 2012, deflacionados pelo IPCA, 2000=100. 

CNAE 2.0 Grupo 

Fabricação de 
produtos de 
borracha 

Fabricação de au-
tomóveis, camione-
tas e utilitários 

Fabricação de 
peças e acessó-
rios para veícu-
los automotores Total 

Membros superiores do poder publi-
co, dirigentes de organizacoes de 
interesse publico  R$              4.996,94   R$                     7.635,98   R$                5.873,78   R$  6.879,82  

Profissionais das ciencias e das artes  R$              2.309,81   R$                     3.631,72   R$                2.844,38   R$  3.356,64  

Tecnicos de nivel medio  R$              1.456,86   R$                     2.940,64   R$                1.701,73   R$  1.976,82  

Trabalhadores de servicos administra-
tivos  R$                 813,34   R$                     3.276,95   R$                1.554,65   R$  1.340,46  

Trabalhadores dos servicos, vendedo-
res do comercio em lojas e mercados  R$              2.392,27   R$                                -     R$                   473,10   R$  1.912,48  

Trabalhadores da producao de bens e 
servicos industriais  R$                 955,06   R$                     1.227,97   R$                   958,28   R$  1.119,76  

Trabalhadores da producao de bens e 
servicos industr  R$                 867,53   R$                                -     R$                1.101,38   R$     938,06  

Trabalhadores em servicos de repara-
cao e manutencao  R$              1.162,33   R$                     1.449,10   R$                1.713,63   R$  1.356,39  

Total  R$              1.214,30   R$                     2.155,50   R$                1.296,85   R$  1.660,85  

Fonte: RAIS/MTE, 2012. 

 

 Num apanhado geral da situação da mão de obra em Camaçari, em termos de esco-

laridade, tem-se hoje uma ampla maioria de profissionais com ensino médio completo, ao 

passo que o percentual de profissionais com nível superior não chega a 1/6 dos emprega-

dos189. Nota-se um aumento na categoria de nível superior, quando comparada ao Ensino 

Médio. Esses dados também podem refletir, indiretamente, a melhora do sistema educacio-

nal brasileiro.  

 

  

                                                           
189

 Considerados apenas os setores produtivos relacionados à produção de automóveis.  
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Tabela 2.61: Distribuição percentual dos trabalhadores formais por classes agregadas 

de escolaridade, Camaçari, 2004, 2008, 2012. 

Escolaridade 2004 2008 2012 

Analfabeto 0,0% 0,0% 0,0% 

Até 5ª Incompleto 0,1% 0,1% 0,0% 

5ª Completo Funda-
mental 

0,2% 0,2% 0,1% 

6ª a 9ª Fundamental 0,2% 0,3% 0,1% 

Fundamental Com-
pleto 

2,3% 2,5% 0,3% 

Médio Incompleto 1,4% 1,4% 4,3% 

Médio Comp./Sup. 
Incomp. 

83,5% 81,3% 79,0% 

Superior Completo 12,1% 14,2% 16,1% 
Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos as variáveis de interesse destacadas no início desta 

segunda seção, além de apresentar a trajetória histórica do município de Camaçari e da Re-

gião Metropolitana de Salvador. Percebe-se que a trajetória da RMS caminhou no sentido 

da busca pelo progresso através da atração de indústrias e da criação de incentivos para as 

mesmas. Alguns movimentos concorreram para tanto, como programas estaduais de desen-

volvimento, programas e desregulamentações por parte do Governo Federal, além da Sude-

ne e do Banco de Desenvolvimento do Nordeste.  

 A situação de atraso relativo do estado da Bahia, em termos nacionais e internacio-

nais, demandou maior participação de órgãos públicos para o planejamento e a efetivação 

de algum tipo de desenvolvimento que alterasse, mesmo que em parte, o perfil produtivo do 

estado, da produção de commodities agrícolas, para o refino de petróleo e, por fim, para um 

parque industrial diversificado. É bem verdade que as formas de atuação do setor público se 

modificaram. Se o desenvolvimento regional fora pensado de forma integrada (tanto espa-

cial quanto economicamente) em outros momentos, a chegada da Ford marca uma forma de 

atuação governamental que mirava nos resultados primeiros, ou seja, na implantação da 

fábrica. Assim como toda uma tradição da Sociologia do Trabalho demonstrou, ao longo 

dos anos 1990 e 2000.  

O Polo Industrial de Camaçari, iniciado também com incentivos públicos diretos, 

transformou-se num centro produtivo fortemente identificado com o setor químico. Sua 
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organização atual aponta para isso, inclusive com um sistema de fornecimento de matérias 

primas e de subprodutos de uma indústria para outra, através do seu complexo sistema de 

comunicação. A chegada da Ford parecia representar mais um nó dessa rede de fornecimen-

to e desenvolvimento intra-polo. Não foi bem assim. 

 A configuração da planta da Ford, fruto do projeto Amazon, é bastante distinta do 

modelo produtivo que fora pensado para o PIC, alguns anos antes. Ela é relativamente au-

tônoma, possui outras filiais no país, bem como uma rede de fornecedores que não estão, 

necessariamente, situados em Camaçari. Se olharmos especificamente para o ramo automo-

tivo, a Ford não gerou externalidades que atraíssem outras fábricas automobilísticas para a 

Bahia. As duas fabricantes de pneus não são suas fornecedoras. E, é importante que se diga, 

não caberia à Ford gerar esse tipo de percepção em suas concorrentes. No entanto, esse 

fenômeno é diferente do que fora visto no estado do Rio de Janeiro. 

 O Polo Industrial de Camaçari é um polo petroquímico, com uma indústria automo-

tiva lá localizada. O que não impede que digamos, conforme praticamente todos os núme-

ros aqui demonstrados indicam, que tenha havido desenvolvimento. Desenvolvimento esse 

que não se resume às indústrias, mas que, mesmo que minimamente, chegam ao cotidiano 

local. Por vezes, de forma desordenada, por vezes materializa-se em obras, escolas e finan-

ças públicas.  

 Fica claro, a partir dos dados apresentados, que o desenvolvimento, pela via esco-

lhida, da industrialização de bens de consumo, foi, pelo menos parcialmente, atingido. 

Houve clara elevação no emprego de mão de obra formal na região, aumentos reais em 

termos de salário, e mesmo melhora na escolaridade da mão de obra. Os desafios, tanto de 

Camaçari, quanto de toda a RMS, parecem ser no sentido de uma melhor articulação de 

mobilidade urbana, questões de maior acesso a serviços, e mesmo de redução do nível de 

desemprego, ainda alto na região.  

 Até aqui, traçamos algumas linhas que desenham uma comparação entre as duas 

regiões estudadas. A seguir, faremos isso de forma sistemática, buscando compreender os 

diferenciais de desenvolvimento de cada uma, jogando luz sobre os caminhos de desenvol-

vimento que frutificaram nos eventos aqui tratados, e objetivando uma síntese relevante 

para o debate.   
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Capítulo 3: Da comparação à tentativa de síntese 

 

 Vimos até aqui num esforço para demonstrar aspectos relevantes das práticas para o 

desenvolvimento regional adotadas por dois polos industriais importantes no Brasil. Trata-

mos da indústria automotiva, em função de sua forte capacidade potencial de economia de 

escala, e por ter sido ela, principalmente, o alvo de políticas de incentivos adotadas ao lon-

go, mais agudamente, dos anos 1990, quando do recrudescimento das práticas de flexibili-

zação e de abertura do mercado brasileiro. Década também que foi marcada pela consolida-

ção do Mercosul, pelas Câmaras Setoriais e pelo Novo Regime Automotivo de 1995. Nos 

dois capítulos precedentes, levantamos os elementos históricos, políticos, sociais e econô-

micos para compreender o início dos processos de atração industrial, seu decorrer e seus 

desdobramentos. Escolhemos o mercado de trabalho como um macro-indicador, por ser ao 

mesmo tempo reflexo do desenvolvimento econômico e causa de mais desenvolvimento, no 

princípio Myrdaliano (dentre outros) apresentado no início deste trabalho. O mercado de 

trabalho é importante demonstração dos reflexos que o desenvolvimento gera na sociedade, 

tendo em seus desdobramentos não só o ganho quantitativo da remuneração, mas ações 

políticas a ele inerentes, como a atividade associativa, além dos transbordamentos nas eco-

nomias locais.  

 Neste capítulo, nos propomos a compreender os elementos semelhantes e os dife-

renciais que caracterizam o desenvolvimento recente das duas regiões estudadas, de modo a 

respondermos às indagações iniciais, ou seja, por que os desenvolvimentos trilharam cami-

nhos distintos?, quais variáveis nos ajudam a compreender esse processo? No esforço de 

sintetizar os dados aqui levantados, separamos este último capítulo em alguns tópicos que 

serviriam como hipóteses explicativas, de maneira a perceber quais deles se comportam de 

forma diferente nas regiões, extraindo, daí, portanto, as variáveis diferenciais que nos for-

necerão as respostas às indagações propostas, em consonância com o método de Charles 

Ragin (1997), citado anteriormente. Por isso, serão comparados os resultados econômicos, 

políticos, populacionais e específicos do mercado de trabalho. Iniciamos demonstrando as 

diferenças sentidas no mercado de trabalho; em seguida consolidamos algumas visões sobre 

questões políticas, populacionais e educacionais. Por fim, apresentamos a natureza e o 
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quantitativo de investimentos aportados e anunciados em ambas regiões, para investigar os 

desdobramentos dos processos de atração industrial analisados aqui.  
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3.1. As variáveis econômicas e o mercado de trabalho  

 

 Os dados sobre mercado de trabalho foram já demonstrados, de forma isolada, nos 

capítulos referentes às regiões. Aqui, buscamos, a partir da comparação entre eles, extrair 

os principais elementos diferenciais. Quando traçamos o perfil do Vale do Paraíba Flumi-

nense (linhas tracejadas do gráfico 3.1), entendemos que a grande concentração dos empre-

gos se dava no setor de serviços. Desde os anos 1990, o setor já é o principal empregador 

formal do mercado de trabalho. A indústria, embora proporcionalmente declinante em ter-

mos relativos, é o segundo maior empregador da região, com estabelecimentos de grande 

porte, tanto no setor siderúrgico, quanto no automobilístico.   

 No caso baiano, tem-se como maior empregador formal da região o setor industrial, 

responsável por praticamente 40% da mão de obra local. Com percentual bastante próximo, 

mas ainda menor, aparece o setor de serviços.  

 Essa comparação indica uma maior dependência em termos de geração de empregos 

do município de Camaçari ao seu polo industrial. No caso do Vale do Paraíba Fluminense, 

por estarmos tratando de uma região composta por nove municípios de estatura econômica 

muito diferenciada entre si, e por muitos anos “dependente” da siderurgia, compreende-se o 

maior desenvolvimento do ramo de serviços. A comparação é, mesmo assim, válida, uma 

vez que os municípios de menor pujança econômica são, ao mesmo tempo, os menores mu-

nicípios em termos populacionais e em volume de empregos (exceção feita a Porto Real), 

como Pinheiral, Quatis, Rio Claro e Piraí. Ainda que em posição relativa diferenciada, os 

municípios menores também receberam investimentos importantes em algum momento da 

análise. 
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Gráfico 3.1: Participação relativa no número de empregos dos grandes setores (IBGE), Vale 

do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 1996-2012 (anos selecionados). 

 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Os rendimentos mais altos em ambas as regiões são aqueles recebidos pelos traba-

lhadores do grande setor industrial. Mesmo que, no agregado de todas as indústrias situadas 

nas regiões, estejam em declínio em valores reais, ainda se distanciam dos salários pagos 

em outros setores. No entanto, é interessante perceber a manutenção da distância entre os 

rendimentos médios dos trabalhadores baianos em comparação aos fluminenses. A distân-

cia chega a R$ 604, em 2000, mas com uma permanente distância média em torno de R$ 

440. Quando comparamos todos os setores, percebemos que o rendimento médio é sempre 

um pouco maior no caso de Camaçari, exceto no comércio. 
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Gráfico 3.2: Rendimentos médios, por grandes setores (IBGE), deflacionados pelo IPCA 

(2000=100), Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 1996-2012 (anos selecionados).  

 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Como havíamos feito nos capítulos em que analisamos os casos, mensuramos a im-

portância das grandes empresas (500 ou mais empregados) na composição do emprego em 

cada região. Isso nos dá informação sobre uma eventual relação de “dependência” das regi-

ões de poucas empresas, em comparação às micro, pequenas e médias, no cômputo geral 

das ocupações. Chama atenção que, no caso de Camaçari, no ano 2000, as grandes empre-

sas eram responsáveis pela geração de 18,9% do total de empregos no município. Desde 

1996, no entanto, o Vale do Paraíba Fluminense tem pouco mais de um terço de seus em-

pregos gerados por grandes empresas..  

 Em Camaçari, observa-se um enorme salto de “dependência” das grandes empresas 

entre 2000 e 2004, mais que dobrando a participação das grandes empresas na participação 

total em termos de ocupações.  
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Gráfico 3.3: Percentual de empregos gerados por empresas de grande porte, Vale do 

Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 1996-2012 (anos selecionados). 

 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Essa percepção se explica em função do aumento do número de grandes empresas 

que aportaram no município baiano. Se em 2000 havia apenas seis delas, em 2004 seu nú-

mero atinge 12, o dobro. Coincidentemente, o número de grandes empresas aumenta em 

proporção muito semelhante ao número de empregos por elas gerados. No entanto, apesar 

do crescimento ter-se mantido, a proporção da geração de empregos por grandes empresas 

não manteve seu aumento. A situação atual, em ambas as regiões é que um número maior 

de grandes empresas são responsáveis por um percentual semelhante de geração de postos 

de trabalho. Isso não significa que as grandes empresas tenha perdido força em termos ab-

solutos, mas que houve um grande aumento do total de empresas e empregos, tanto em 

Camaçari, quanto no VPF, conforme se pode perceber nos capítulos 1 e 2 da segunda seção. 

Em suma, podemos dizer que a “dependência” dos empregos gerados por empresas de 

grande porte reduziu-se. Mesmo assim, 25 empresas, no Vale do Paraíba, e 21, em Camaça-

ri, são responsáveis pela geração de 35% dos empregos formais em cada região
190

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190

 Os setores em que atuam as grandes empresas ao longo dos anos está em anexo. 
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Gráfico 3.4: Número de empresas de grande porte, Vale do Paraíba Fluminense, Ca-

maçari (BA), 1996-2012 (anos selecionados). 

 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Jogando luz sobre os dados relativos aos rendimentos, propomos uma comparação 

entre o percentual de trabalhadores ocupados e seus rendimentos médios em salários míni-

mos. Como já dito, a política de recente de valorização do salário mínimo tendeu a aumen-

tar as concentrações modais em categorias de menores valores nominais. No entanto, essa 

isso se deu de forma muito mais intensa no Rio de Janeiro. Em 2012, mais da metade dos 

trabalhadores da região recebiam de 1 a 2 salários mínimos. Já na Bahia, embora seja a ca-

tegoria mais frequente, a distribuição se dá de forma um pouco menos desigual. Além dis-

so, na comparação entre dois pontos temporais (o ponto inicial refere-se ao primeiro ano 

das automotivas em cada região), percebemos que o “achatamento” das médias de rendi-

mentos em salários mínimos é menos intenso no caso de Camaçari. Em 2012, tínhamos que 

81,4% dos trabalhadores recebiam até quatro salários mínimos no Vale do Paraíba Flumi-

nense. Na Bahia, esse percentual representava 70,4%. Para se ter um outro parâmetro, em 

todo o Brasil, esse mesmo percentual equivale a 82,2%, em 2012. 

 

 

 

 

 

9 

15 
17 

21 

25 

6 

12 

17 

21 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1996 2000 2004 2008 2012 

Rio de Janeiro Camaçari 



284 
 

Gráfico 3.5: Percentual de rendimentos em faixas de salários mínimos, Vale do Paraí-

ba Fluminense e Camaçari (BA), 1996-2012 (anos selecionados). 

 
Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012. 

 

 Olhando mais especificamente para o setor automotivo, temos o número de traba-

lhadores ocupados em atividades relacionadas à cadeia de produção automotiva (dentro ou 

não dos parques produtivos da Ford, MAN/Volks ou PSA Peugeot-Citroën). O estoque de 

trabalhadores se altera, naturalmente, em função da presença/ausência de fábricas em de-

terminados setores, mas o total resulta em número semelhante, em 2012. Guarda, no entan-

to, especificidades importantes. Em 2004, Camaçari tinha um número maior de ocupações 

relacionadas à produção automobilística (quase mil trabalhadores a mais). Essa relação se 

equilibra em 2008.  

 Além dos totais, notamos que o core da produção automotiva (fabricação de auto-

móveis, caminhonetas e utilitários), desconsiderando o setor de caminhões e ônibus, é o 

mais extensivo em termos de mão de obra, sendo responsável por 48% do total de empre-

gos do setor no VPF e 43% em Camaçari. Na Bahia, no entanto, foi bastante relevante para 

a geração de empregos a chegada das duas fábricas de pneus (fabricação de artigos de bor-

racha) que, curiosamente, não são fornecedoras da Ford. Outro ponto que chama atenção é 

que, embora a Ford tenha feito importantes investimentos para aumento e diversificação da 
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produção no polo de Camaçari, o número de empregos salta de 3.275 para 3.846 nas ativi-

dades relacionadas diretamente à fabricação de automóveis. Enquanto isso, no Vale do Pa-

raíba Fluminense, esse número vai de 1.714 para 4.420. Ou seja, parece haver uma conso-

nância entre as estratégias iniciais das plantas automotivas da região de investimentos mais 

extensivos em mão de obra, do que em automação. Essa informação é importante, princi-

palmente quando a cotejamos com os dados sobre rendimentos no setor, inferiores aos ob-

servados na Bahia, por exemplo.  

 Outro setor que parece ter se intensificado em termos de mão de obra é o de autope-

ças. Esse fenômeno se observa em ambas as regiões, indicando um fortalecimento nas ati-

vidades relacionadas à cadeia automotiva, mas fora da fabricação direta de automóveis.  

 

Tabela 3.1: Estoque de mão de obra por grupos CNAE 1995 relacionados à atividade 

automotiva, Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 2004-2012 (anos selecio-

nados). 

CNAE 95 Grupo 
2004 
VPF 

2004 
Camaçari 

2008 
VPF 

2008 
Camaçari 

2012 
VPF 

2012 
Camaçari 

Fabricação de artigos de borracha 875 154 1078 1604 1236 2136 

Fabricação de material elétrico para 
veículos exceto baterias -   455 26 410 29 

Fabricação de automóveis, cami-
nhonetas e utilitários 1714 3275 3398 3610 4420 3846 

Fabricação de caminhões e ônibus 776   704   697   

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques 19 58 492 99 441 129 

Fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores 541 1447 1341 2253 1955 2606 

Total 3925 4934 7468 7592 9159 8746 
Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

   

Quando tecemos uma comparação entre os rendimentos diretamente relacionados ao 

setor automotivo, temos a média salarial mais elevada na fabricação de automóveis em 

Camaçari, mesmo quando comparada à fabricação de caminhões e ônibus de Resende. O 

setor de produção de artigos de borracha é o único em que há uma discrepância destacada 

em sentido positivo para o Vale do Paraíba Fluminense (uma diferença média de R$ 330, 

aproximadamente, no ano de 2012). 
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Tabela 3.2: Rendimento salarial médio por grupos CNAE 1995 relacionados à ativi-

dade automotiva, Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 2004-2012 (anos sele-

cionados). 

CNAE 95 Grupo  2004 VPF 
2004 Ca-
maçari 2008 VPF 

2008 Ca-
maçari 2012 VPF 

2012 Ca-
maçari 

 Fabricação De Artigos De Borra-
cha  

R$ 
1.174,20 R$ 843,09 

R$ 
1.185,07 R$ 1.082,10 

R$ 
1.551,58 

R$ 
1.214,30 

 Fabricação De Material Elétrico 
Para Veículos  Exceto Baterias      

R$ 
1.006,18 R$ 909,13 

R$ 
1.088,59 

R$ 
1.210,50 

 Fabricação De Automóveis, 
Caminhonetas E Utilitários  

R$ 
1.199,60 R$ 1.236,67 

R$ 
1.359,67 R$ 1.597,96 

R$ 
1.356,31 

R$ 
2.155,50 

 Fabricação De Caminhões E 
Ônibus  

R$ 
2.287,91

191
   

R$ 
1.052,39   

R$ 
1.179,01   

 Fabricação De Cabines, Carroce-
rias E Reboques  R$ 495,88 R$ 713,16 

R$ 
1.179,19 R$ 896,93 

R$ 
1.170,75 

R$ 
1.011,01 

 Fabricação De Peças E Acessó-
rios Para Veículos Automotores  R$ 950,09 R$ 973,38 

R$ 
1.085,82 R$ 995,64 

R$ 
1.049,94 

R$ 
1.296,85 

Total 
R$ 

1.371,31 R$ 1.141,02 
R$ 

1.222,90 R$ 1.298,73 
R$ 

1.282,85 
R$ 

1.649,77 
Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

 

 Para investigar as origens desses diferenciais de rendimentos, criamos uma razão de 

rendimentos entre o Vale do Paraíba Fluminense (no numerador) e Camaçari (denomina-

dor), por grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações
192

. Em 2004, no setor de 

fabricação de artigos de borracha, em que observamos as maiores diferenças de rendimen-

tos, superiores no VPF, os técnicos de nível médio recebiam 88% a mais do que seus cole-

gas de Camaçari. Os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais tinham ren-

dimento médio 75% maior. Ao todo, o rendimento médio deste setor era 39% superior no 

sul do estado do Rio de Janeiro.  

 Quando confrontamos os dados do setor de fabricação de automóveis, caminhonetas 

e utilitários, os técnicos de nível médio fluminenses recebiam 60% do rendimento médio de 

Camaçari. Os trabalhadores de produção de bens e serviços industriais tinham, por sua vez, 

salários médios de 94% do valor recebido pelos baianos. 

 

 

                                                           
191

 Média acentuada pela presença de cargos de direção com rendimentos muito acima da média observada em 

outras ocupações da fábrica. 
192

 Só aparecem nas comparações os setores que constavam em ambas as regiões consideradas.  
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Tabela 3.3: Razão de rendimento médio por grupos CNAE 1995 relacionados à ativi-

dade automotiva, Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 2004. 

CBO 2002 Grandes 
Grupos 

Fabricação 
De Artigos 
De Borra-
cha 

Fabricação De 
Automóveis, 
Caminhonetas 
E Utilitários 

Fabricação 
De Cami-
nhões E 
Ônibus 

Fabricação 
De Cabines, 
Carrocerias E 
Reboques 

Fabricação 
De Peças E 
Acessórios 
Para Veículos 
Automotores Total 

Membros Superiores 
Do Poder Publico, 
Dirigentes De Organi-
zacoes De Interesse 
Publico 

0,62 0,57 
  

1,61 0,75 

Profissionais Das 
Ciencias E Das Artes 

1,04 0,79 
  

0,91 1,04 

Tecnicos De Nivel 
Medio 

1,88 0,60 
  

0,59 0,66 

Trabalhadores De 
Servicos Administra-
tivos 

0,82 0,67 
  

1,18 0,99 

Trabalhadores Dos 
Servicos, Vendedores 
Do Comercio Em 
Lojas E Mercados 

 
0,45 

  
0,00 0,38 

Trabalhadores Da 
Producao De Bens E 
Servicos Industriais 

1,75 0,94 
  

1,20 1,13 

Trabalhadores Em 
Servicos De Repara-
cao E Manutencao 

1,21 
   

0,60 0,71 

Total 1,39 0,97 
  

0,98 1,18 

Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

 

 Em 2012, no fabrico de produtos de borracha, os rendimentos médios se aproximam 

um pouco. No Vale do Paraíba, os trabalhadores recebiam 28% a mais do que a renda mé-

dia dos colegas de Camaçari. Os salários dos técnicos de nível médio do sul do estado flu-

minense ainda mantinham relativa diferença, sendo observados rendimentos médios de 

44% a mais, se comparados a Camaçari. Para os trabalhadores da produção, a discrepância 

também diminuiu, para uma diferença de 49%.  

 Chama atenção, no entanto, o aumento da diferença de renda entre os trabalhadores 

na fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários. Se a renda média entre o Vale do 

Paraíba Fluminense e Camaçari era mínima (em 2004), em 2012 ela se acentua bastante. Os 

rendimentos médios do VPF passam a representar 63% daqueles da Bahia. Houve redução 
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da diferença entre os técnicos de nível médio (73% do salário médio de Camaçari), mas na 

produção, ela significava que um operário fluminense recebia 69% do salário médio de um 

operário de Camaçari. A inferioridade salarial se observa em todas as ocupações neste se-

tor. O fenômeno se repete na fabricação de peças e acessórios.  

 

Tabela 3.4: Razão de rendimento médio por grupos CNAE 1995 relacionados à ativi-

dade automotiva, Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 2012. 

CBO 2002 Grandes 
Grupos 

Fabricação de 
produtos de 
borracha 

Fabricação 
de automó-
veis, camio-
netas e 
utilitários 

Fabricação 
de cami-
nhões e 
ônibus 

Fabricação 
de cabines, 
carrocerias e 
reboques 
para veícu-
los automo-
tores 

Fabricação de 
peças e acessórios 
para veículos au-
tomotores Total 

Membros superiores do 
poder publico, dirigen-
tes de organizacoes de 
interesse publico 

1,01 0,75 
  

0,96 0,79 

Profissionais das cienci-
as e das artes 

1,42 0,93 
  

0,92 0,87 

Tecnicos de nivel medio 
1,42 0,73 

  
0,97 0,97 

Trabalhadores de servi-
cos administrativos 

1,45 0,46 
  

0,46 0,92 

Trabalhadores dos 
servicos, vendedores do 
comercio em lojas e 
mercados 

0,32 
   

6,71 0,62 

Trabalhadores da pro-
ducao de bens e servi-
cos industriais 

1,49 0,69 
  

0,80 0,82 

Trabalhadores em servi-
cos de reparacao e 
manutencao 

0,86 0,86 
  

0,79 0,79 

Total 
1,28 0,63 

  
0,81 0,77 

Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

 

 Com relação aos dados comparados até aqui, podemos destacar alguns diferenciais 

importantes. Os rendimentos médios observados em todo o setor industrial do Vale do Pa-

raíba Fluminense são menores do que aqueles aferidos em Camaçari. Isso é reflexo, tam-

bém, do setor automotivo.  

As corporações automobilísticas, antes de aportarem nas regiões aqui analisadas, 

promoveram pesquisas salariais para mapear os rendimentos médios dos mercados locais. 
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Sabia-se que eram menores do que os recebidos, por exemplo, no Grande ABC Paulista. 

Esse fenômeno reduziu, num cálculo de custo de oportunidade promovido pelas empresas, 

a necessidade de automação, permitindo, por exemplo, que as plantas operassem com um 

número maior de operários do que em outras fábricas reestruturadas ou modernizadas. Ao 

que se percebe, todo esse caminho percorrido pelas montadoras ainda mantém os rendimen-

tos médios em patamares estabilizados na lógica inicial. As médias salariais das indústrias 

automotivas no Sul Fluminense são maiores do que as do setor siderúrgico (considerando 

as divisões de Metalurgia, Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamen-

tos e fabricação de minerais não-metálicos). Em Camaçari, os rendimentos médios do setor 

automotivo situam-se em estágio intermediário entre Fabricação de Produtos Químicos e 

Fabricação de Coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, dois setores 

muito fortes no PIC (informações sobre salários extraídas da RAIS/MTE, 2004-2012). Ou 

seja, as médias salariais da indústria camaçariense não é mais alta apenas em função do 

setor automotivo, mas também por ele. A configuração industrial das regiões é conformada 

por esses elementos, com relevantes diferenças em termos de rendimentos.  

Por fim, os dois últimos elementos que utilizaremos como variáveis de comparação 

econômica e de mercado de trabalho referem-se ao PIB de cada localidade, bem como o 

valor adicionado por grandes setores produtivos.  

A comparação entre os PIBs de cada região confirma um perfil diferenciado entre 

elas, que já vinha sendo observado com relação à geração de empregos. O Vale do Paraíba 

Fluminense tem seu Produto Interno Bruto regional majoritariamente composto pelo valor 

adicionado do setor de serviços, responsável, em 2012, por 52,8% do PIB regional. Em 

2000, o setor de serviços era responsável por 46,5% do PIB regional, o que equivalia a R$ 

3,8 bilhões, a preços de 2000. Em 2012, em valores correntes, era de R$ 13,4 bilhões.  

Com relação à indústria, os 39% de 2000 equivaliam a R$ 3,9 bilhões em 2000, 

sendo R$ 7,8 bilhões, em 2012. 
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Tabela 3.5: Produto Interno Bruto Regional, a preços correntes, Vale do Para-

íba Fluminense, 2000 e 2012 

 
2000 2012 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços 
correntes  0,6% 0,4% 

Valor adicionado bruto da indústria a preços 
correntes 39,0% 30,7% 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços 
correntes  46,5% 52,8% 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a 
preços correntes 13,9% 17,0% 

PIB a preços correntes  8.301.153,00 25.554.221,00 
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Supe-

rintendência da Zona Franca de Manaus. 

 

No município da Região Metropolitana de Salvador, a indústria representava, em 

2000, praticamente a metade do PIB municipal, situação que não se alterou muito em 2012 

(saltando de 48% para 50,5%). Em valores correntes, esses percentuais significavam, res-

pectivamente R$ 2,4 bilhões e R$ 6,4% bilhões, em 2000 e 2012.  

Esses dados demonstram mais um diferencial relevante. Não é de se espantar que os 

valores, em termos absolutos, sejam tão discrepantes, uma vez que estamos falando de re-

giões de tamanho diferente. Mas sinaliza para uma tendência que vimos desenhando: Ca-

maçari, pela pujança de seu polo industrial, tem um perfil industrial mais forte, ao passo 

que o Sul Fluminense, mesmo bastante industrial, tem sua economia ainda fortemente pau-

tada pelo setor de serviços. A referida “cultura industrial”, de que falou José Carlos Aleluia 

em capítulo precedente, se evidencia pela relevância que o setor industrial tem há algum 

tempo no município de Camaçari. É um elemento que se espraia para alguns municípios 

que ladeiam o PIC, excetuando-se Salvador.  

 

Tabela 3.6: Produto Interno Bruto Regional, a preços correntes, Camaçari, 

2000 e 2012 

 
2000 2012 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços 
correntes  0,1% 0,1% 

Valor adicionado bruto da indústria a preços corren-
tes 48,0% 50,5% 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços corren-
tes  28,1% 29,5% 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a pre- 23,7% 19,9% 
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ços correntes 

PIB a preços correntes  5.096.428 12.669.924 
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Supe-

rintendência da Zona Franca de Manaus. 

 

3.2. Política 

 

 O ambiente político partidário traz diferenças entre as duas regiões, apesar de pode-

rem ser percebidos alguns pontos de contato ao longo da história. No Sul Fluminense, bem 

como em Camaçari, houve eleições com importantes resultados, inclusive simbólicos con-

tra a ditadura, com Noel de Carvalho (à época ligado ao MDB e, logo em seguida, ao brizo-

lismo), em Resende, Marino Klinger e Juarez Antunes, em Volta Redonda, e Luiz Carlos 

Carlos Caetano, em Camaçari. Todos membros de importantes forças de esquerda ou de 

oposição ao regime ditatorial. As trajetórias eleitorais e as decisões políticas, no entanto, 

parecem ter sido distintas. Caetano foi um dos mais proeminentes prefeitos do período, 

tendo obtido três mandatos e elegido seus sucessores por duas vezes. Atualmente é deputa-

do federal.  

Como apontamos, foi uma força de oposição ao carlismo no município que abriga o 

mais relevante polo industrial da Bahia. Em termos práticos, a existência prévia do PIC, da 

infraestrutura local e os incentivos estaduais, além das decisões tomadas em âmbito políti-

co, fizeram com que as decisões sobre a instalação da planta da Ford sobrepassassem os 

domínios municipais, num exemplo de como caminharam as relações entre município e 

estado durante o período analisado. A “força-tarefa” montada pelo governo também jazia 

apenas em âmbito estadual. Coube à prefeitura de Camaçari fornecer alguns elementos ne-

cessários, como a instalação de uma ciclovia de 9km que liga a fábrica ao centro da cidade. 

As ações entre empresários e governo municipal são não mais que simbólicas, como doa-

ções de material escolar ou provimento temporário de serviços clínicos e odontológicos.  

É possível caracterizar a relação entre município e estado em dois momentos, de 

forma distinta. No primeiro, um comportamento confrontacional, numa conjuntura de con-

solidação dos partidos de esquerda, fundados de acordo com a legislação vigente à época. 

Serviu como preparação para a formação de uma base sólida de correligionários, mas, mais 

fortemente, como plataforma para a consolidação de nomes que ultrapassam os limites mu-

nicipais (é possível também citar a esposa de Luiz Carlos Caetano, Luiza Maia, deputada 
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estadual). Num segundo momento, principalmente com o enfraquecimento do grupo carlis-

ta, rachado pela emancipação política de nomes relevantes para a política baiana, tem-se 

um acesso mais direto entre a Camaçari e o governo do estado, apesar de uma clara mudan-

ça de eixo nas políticas de desenvolvimento regional da Bahia, mirando seus objetivos para 

fora da Região Metropolitana de Salvador. Isso explica e é explicado pela ausência de força 

política de nomes relacionados a partidos de centro-esquerda na capital baiana. Eleitoral-

mente, Salvador parece fortalecer nomes ligados a Antônio Carlos Magalhães, responsável 

por obras relevantes no município. A cidade fincou pé como um enclave carlista diante de 

tantas mudanças políticas nos cenários nacional e estadual. Poderíamos caracterizar esse 

segundo momento como de reordenamento político regional na Bahia, mas que alterou 

pouco a configuração eleitoral no município de Camaçari. Ou seja, há uma base ideológica 

consolidada em torno do trabalho no município, que favoreceu, até agora, candidatos liga-

dos às pautas dos trabalhadores. Os trabalhadores do polo residentes em Camaçari apoiam 

os partidos de centro-esquerda, que dominam a política local.  

 Por fim, Camaçari mostra que a força de candidatos diretamente ligados ao sindica-

lismo da região é grande. Na Câmara Municipal, ocupam há alguns mandatos um número 

grande de cadeiras. Na atual legislatura, o presidente da casa é ex-operário do PIC e oriun-

do do meio sindical.  

 Já no Vale do Paraíba Fluminense, também traçamos dois momentos para caracteri-

zar a política local. No primeiro momento, com o eixo gravitacional situado em Volta Re-

donda, a história política se pautava muito fortemente pela atividade dos trabalhadores e 

pelo desenvolvimento da usina siderúrgica. Num segundo momento, que poderíamos cha-

mar de pragmático, com menor participação de Volta Redonda como guia do desenvolvi-

mento local, a atuação política se deu com vistas ao desenvolvimento e à consolidação do 

aparato metal-mecânico. Há dois elementos importantes que ajudam a montar a configura-

ção atual da região.  

 O primeiro deles é que, sendo uma empresa estatal, a CSN dava um caráter nacional 

às questões políticas locais. O segundo é que a linha política do estado do Rio de Janeiro 

mudou bastante. Nos anos 1980, ao longo de todo o período de redemocratização, era sen-

sível a influência de Leonel Brizola e do trabalhismo brizolista em quase todo o estado. No 

entanto, principalmente depois de seu segundo governo, o Rio de Janeiro caminhou para 
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posições mais ao centro, em vários momentos apoiando o Governo Federal. Isso parece ter 

sido sentido na política local, em que se percebe forte capilarização das forças políticas do 

estado. Não à toa, alguns nomes da região do Vale do Paraíba Fluminense figuram de for-

ma frequente nas administrações estaduais.  

 É importante marcar mais uma diferença entre os estados: a política fiscal. Desde a 

liberação das alíquotas durante a guerra fiscal, o estado do Rio de Janeiro teve sempre pos-

tura muito agressiva para atrair suas indústrias. Por maior que tenha sido o esforço baiano, 

sabe-se que, quando niveladas as forças de atração, as vantagens comparativas que ganham 

força voltam ao nível da localização, da mão de obra, dos rendimentos, da infraestrutura. 

Ou seja, o que chamamos aqui de pragmatismo das forças locais (participando ativamente 

das negociações, doações de terreno etc.) é compartilhado pelos governantes do estado, 

através de instrumentos tributários e fiscais. O Vale do Paraíba Fluminense passou a jogar 

com uma roupagem “tecnocrata” de desenvolvimento, enquanto Camaçari vestia o macacão 

e partilhava o mesmo espaço dos governantes estaduais que caminhavam mais no sentido 

fluminense.  

 

3.3. População e urbanização 

 

Quando observamos as duas regiões sob o aspecto populacional, temos que levar em conta 

os contextos que distanciam os dois estados. Tradicionalmente, o Rio de Janeiro ocupou o espaço 

central do desenvolvimento brasileiro, ao passo que a Bahia situou-se em condição semiperiférica. 

Com isso, é de se esperar que os obstáculos a serem superados para se atingir um patamar mais alto 

de desenvolvimento sejam maiores na Bahia. Não à toa, o IDH municipal (IDH-M) de Camaçari era 

de 0,422, em 1991. Atualmente, é o,694. Como já mostrado, Camaçari já foi conhecida como a 

capital nacional do desemprego, mesmo tendo um polo industrial de mais de 40 empresas situado 

em seus domínios. Em Resende, por exemplo, o IDH-M era de 0,560, em 1991, sendo de 0,768, em 

2010. Estamos tratando de dois locais diferentes, em termos de histórico populacional.  

No entanto, não parecem ser os fatores populacionais relevantes para os diferenciais de tra-

jetória das duas regiões. Em Camaçari, se discute ainda a instalação de polos da UFBA, mas sabe-se 

que os engenheiros empregados no PIC não são necessariamente oriundos do município, ao contrá-

rio da triagem feita em busca de operários do local. Trata-se, portanto, de regiões diferentes, mas 

essa diferença não parece trazer grande relevância para as questões aqui propostas. O que se tem, no 

entanto, é o impacto populacional do desenvolvimento local. No Vale do Paraíba Fluminense, as 
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correntes de emigração refrearam, fazendo aumentar sua população. Em Camaçari, as correntes 

imigratórias intensificaram-se, além do próprio crescimento da população local, que aumentou mui-

to de tamanho no período analisado.  

 

3.4. Educação 

 

 No campo educacional, a diferença entre as duas regiões é relativamente grande. Em 

Camaçari, a promessa de instalação da unidade da UFBA no local ainda não frutificou. No 

Instituto Técnico Federal (IFET) local, os cursos capacitam os profissionais para atuarem 

nos ramos de eletrotécnica, informática e educacionais, num distanciamento ainda evidente 

com a multiplicidade de ocupações oferecidas no local. Cabe ao SENAI local capacitar a 

mão de obra. Apesar disso, como já apontado acima, o percentual de pessoas ocupadas nas 

indústrias camaçarienses é maior nos graus de Ensino Médio e Ensino Superior. Natural-

mente que a curta distância da UFBA em relação a Camaçari ainda permite à população 

que procure seus cursos.  

 No Vale do Paraíba Fluminense, além de campi da UFF e da UERJ, com foco inici-

al em engenharias, num claro direcionamento para as potencialidades do desenvolvimento 

local (além da tradição pregressa da siderurgia), o IFET de Volta Redonda oferece cursos 

em automação industrial, metrologia, bem como outros voltados para o ensino propedêuti-

co.  

 A questão da educação, aqui em perspectiva comparada, demonstra mais os desdo-

bramentos do desenvolvimento regional, não sendo pré-requisito para a instalação das em-

presas, que buscaram mão de obra majoritariamente com ensino médio. No entanto, aponta 

para graus diferentes de desenvolvimento neste campo, com maior intensidade no Vale do 

Paraíba Fluminense, em termos institucionais. 

 Para efeito de comparação, traçamos a razão de educação na indústria automotiva 

em cada região. O Vale do Paraíba Fluminense é o numerador. Esse cálculo, além de repre-

sentar a proporção de pessoas empregadas, com uma dada escolaridade, funciona também 

como um indicador de probabilidade. A probabilidade de se encontrar um trabalhador com 

Ensino Médio Completo nas indústrias relacionadas ao setor automotivo no Sul do estado 

do Rio de Janeiro era menor do que na Bahia, nos anos destacados. Em contrapartida, com 

superior incompleto, maior, e superior completo, desde 2008, menor. Isso parece indicar, 
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em consonância com a análise de Marco Aurélio Santana (2010), que os trabalhadores da 

indústria automotiva do Rio de Janeiro, ao completarem o Ensino Superior, saem do ramo, 

ao passo que isso ocorre em menor proporção em Camaçari. Juntamente com os dados so-

bre rendimentos médios (menores no Vale do Paraíba Fluminense), parece ficar claro que a 

“carreira” nas indústrias automotivas não seduz os trabalhadores com maior grau de escola-

ridade, como para aqueles de menores graus. 

 

Tabela 3.7: Razão de escolaridade nos setores CNAE relacionados à indústria automotiva, 

Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari (BA), 2004, 2008, 2012. 

Escolaridade 2004 2008 2012 

Até 5ª Incompleto 2,93 1,90 8,75 

5ª Completo Fundamental 
2,03 1,01 2,19 

6ª a 9ª Fundamental 16,25 5,77 10,77 

Fundamental Completo 2,74 2,17 12,50 

Médio Incompleto 13,30 8,65 2,40 

Médio Completo 0,58 0,80 0,88 

Superior Incompleto 2,16 1,62 2,00 

Superior Completo 1,37 0,90 0,80 
Fonte: RAIS/MTE, 2004-2012. 

 

3.5. Investimentos  

 

 Muitos dados econômicos foram apresentados ao longo deste trabalho, principal-

mente no sentido de avaliar o desenvolvimento em cada região, tentar mensurar os trans-

bordamentos gerados pela implantação de novas indústrias (com foco especial nas indús-

trias automotivas) e mostrar os efeitos indutivos da presença industrial para o desenvolvi-

mento regional como um todo. No entanto, algo que ainda pode estar latente aqui, o desen-

volvimento não se fez apenas pela via automotiva. Como defendemos logo na introdução 

deste texto, as regiões, por maiores que tenham sido seus esforços para o desenvolvimento 

pela via automotiva (e os dados relacionados a ela demonstram a sua importância econômi-

ca), possuíam uma estrutura industrial anterior à instalação das novas plantas de veículos 

automotores. No Vale do Paraíba Fluminense, a presença siderúrgica extremamente forte. 

Em Camaçari, as indústrias dos ramos químico e petroquímico. Diante dessa configuração, 

abraçamos a premissa de José Ricardo Ramalho (2005), de que as indústrias automotivas, 
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por maiores que tenham sido as renúncias governamentais para seu aporte, geram desen-

volvimento (ver a crítica em ARBIX, 2006). No entanto, é impossível dizer que o desen-

volvimento se deu em função delas somente. Essa segunda afirmação é um pouco mais 

condizente com a realidade fluminense, mas não é condição suficiente para o desenvolvi-

mento regional. Nesse sentido, as leituras marshallianas, e, com todas as diferenças de cu-

nho ideológico, as teorias myrdalianas de construção de ambientes atrativos, ou mesmo as 

teorias econômicas mais recentes sobre distritos industriais, que tratam de geração de ex-

ternalidades positivas (e poderíamos mesmo ir às teorias ricardianas sobre vantagens com-

petitivas e vantagens comparativas) ajudam a explicar a geração de desenvolvimento a par-

tir de casos bem sucedidos. Isso porque, é importante conceber que o sucesso dos novos 

empreendimentos industriais (tanto do ponto de vista corporativo, como do ponto de vista 

trabalhista) permitiu a construção de um ambiente positivo para o desenvolvimento de uma 

cultura industrial positiva. Essa afirmação nos parece válida, independente da matiz teórica 

adotada.  

Temos, claro, que ter cuidado com a ideia defendida pela Nova Ortodoxia Regiona-

lista, das fórmulas prontas, das regiões quase como atores independentes e autóctones. Ca-

sos de sucesso não ajudarão a entender as trajetórias regionais, bastante heterodoxas, por 

sinal, se pensarmos, por exemplo, na atuação de famílias comprando e doando terrenos para 

multinacionais bilionárias. No entanto, os elementos conjugados para o desenvolvimento 

regional confluíram para a realização deste. E atraiu empreendimentos de diversos ramos 

industriais. Por isso, construímos este tópico. A partir de dados compilados pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil (MDIC), através da Rede Nacional de 

Informações sobre o Investimento
193

, temos a relação de todas as empresas (industriais ou 

não) que aportaram ou pretendem aportar investimentos nas regiões em tela. As duas tabe-

                                                           
193

 A RENAI trata de investimentos anunciados. Em checagem, percebemos que a grande maioria dos inves-

timentos anunciados se evidenciou, ou está em curso. Foi necessário retirar dos cálculos informações repeti-

das (alguns anúncios de investimentos foram adiados e reapareceram em anos posteriores). Em casos em que 

os investimentos são anunciados por uma mesma empresa, mas em várias localidades, buscamos os valores 

específicos para os locais estudados. Nem sempre foi possível confirmar os valores anunciados com os efeti-

vos. Apesar disso, os dados possuem grande validade, principalmente com a abordagem aqui delimitada. Não 

foi excluído nenhum investimento em função de valores (muito pequenos ou muito grandes, por exemplo).. 
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las em anexo
194

 mostram o volume dos investimentos, o país de origem, a respectiva classi-

ficação da CNAE, os objetivos e algumas informações adicionais.  

Através dos dados levantados, temos, de primeira, a percepção de que as duas regi-

ões receberam um grande volume de investimentos ao longo da primeira década do século 

XXI, de diferentes origens. Em Camaçari, foram investimentos oriundos de 14 países dis-

tintos, ao passo que no Vale do Paraíba Fluminense (tomados todos os municípios agrega-

dos), tem-se inversões diretas de oito países (Brasil inclusive). Há basicamente duas nature-

zas de investimentos. A primeira, de implantação, segundo a classificação do MDIC, que 

inclui custos de compra de terrenos (quando feita), terraplanagem, construção das unidades 

fabris, importação/compra de equipamentos etc. A segunda, de expansão, pode também 

envolver esses elementos, se a capacidade produtiva assim o requerer, ou pode ser sim-

plesmente um aumento de investimentos em capital intensivo, inovações, importação de 

maquinário etc.. No VPF, o braço siderúrgico da CSN investiu, no período em que os dados 

estão disponíveis, perto de US$ 2,1 bilhões (incluindo um único investimento de US$ 1,5 

bi). Seu maior investimento foi para a expansão da produção de aços longos, no município 

de Volta Redonda. A PSA totalizou investimentos de US$ 2,2 bilhões, sem contar os custos 

para instalação da planta (indisponíveis no banco de dados do Ministério). Foram investi-

mentos constantes na expansão da capacidade produtiva, bem como da capacidade inovati-

va, principalmente quando da substituição de seu mix de automóveis. Por sua vez, a Volks 

Caminhões e Ônibus e, posteriormente, a MAN Latin America totalizaram US$ 1,6 bilhões 

em novas inversões na capacidade instalada, buscando basicamente aumentar a capacidade 

instalada, mas mais fortemente, diferenciação de produção no setor de criação. Esse movi-

mento se justifica também em função da troca da marca, que obriga, mesmo que minima-

mente a consolidação de uma nova identidade dos produtos. As três empresas totalizam 

investimentos que representam 61% do total invertido na região. Se acrescentarmos ao cál-

culo os investimentos feitos para a instalação da Nissan, esse percentual sobre para 76,5%.  

Olhando sob um outro prisma, temos que o setor metalúrgico (incluindo metalurgia 

básica e fabricação de produtos de metal), somado à empreitada da CSN no ramo de cimen-

                                                           
194

 Foram excluídos da tabela alguns investimentos em comércio e serviços previstos para muitas cidades. Um 

exemplo é uma onda de expansão da rede varejista Ricardo Eletro, em que US$ 11 milhões são distribuídos 

em 13 lojas, sendo uma delas situada em Volta Redonda. A razão para a exclusão é a simples impossibilida-

des de cálculo por unidade comercial. Não há prejuízo da ausência desses dados quanto à análise aqui propos-

ta.  
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tos, representa um terço do total de investimentos. O setor automotivo é responsável por 

61,6% do total de investimentos. Essas informações são importantes porque demonstram a 

nova identidade do Vale do Paraíba Fluminense, de pouca diversificação em termos de ra-

mos produtivos, mas diretamente conectada ao mundo metal-mecânico. Juntos, o setor de 

transportes, que se constituiu em torno das montadoras chegadas ao longo do período anali-

sado, o setor siderúrgico, de metalurgia básica e o braço cimenteiro da CSN representam 

94,1% dos investimentos realizados na região. Temos uma trilha de desenvolvimento que 

se tornou umbilicalmente conectado ao novo mundo automotivo, mas não abandonou as 

origens metalúrgicas
195

.  

Em Camaçari, a situação é um pouco distinta. Já afirmamos aqui, algumas vezes, 

que polo industrial surgiu do mundo petroquímico, e depois os ramos químicos relaciona-

dos ou não ao setor petrolífero. O volume de inversões para a região chegou a praticamente 

US$ 7,95 bilhões, O maior investimento na região nos últimos anos foi da Ford, para do-

brar sua capacidade de produção de veículos para 300 mil/ano (US$ 1,16 bilhões). Isso re-

presenta 15,5% do total de investimentos para a região. Ao todo, percebe-se que os inves-

timentos realizados na Bahia são mais diversificados em termos de divisões produtivas, 

mas também são concentrados nas atividades de maior valor agregado (ver tabelas em ane-

xo). O setor químico representa 43,6% dos investimentos da região. Toda a cadeia automo-

tiva, incluindo as indústrias que não fazem parte do complexo Ford, como a JAC, a Conti-

nental e Bridgestone Firestone, investiu 33,4% do total anunciado. Somados os dois ramos 

produtivos mais significativos do polo, temos uma inversão que representaria 77,1% do 

total.  

Essas informações nos fornecem insumos não só para compormos a identidade do 

local, como para entender os rumos do desenvolvimento de cada região. É bastante sensível 

que a indústria automotiva e sua cadeia jogaram um papel-chave na condução do desenvol-

vimento econômico do Vale do Paraíba Fluminense, enquanto a indústria química continua 

a ter essa função em Camaçari. Não se poderia esperar que apenas uma indústria automoti-

va conseguisse conduzir a região para o sentido automotivo, mas estamos aqui tratando de 

investimentos e indução de desenvolvimento de forma relativa ao todo produtivo de cada 

                                                           
195

 É importante apontar que os investimentos aqui citados, em função do período analisado, ainda não con-

templam a atividade industrial propriamente dita da Hyundai e da Nissan, o que poderia tornar ainda mais 

preponderante a participação automotiva no total de investimentos da região.  
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região, buscando também, através da caracterização, dar sentido à pergunta deste trabalho. 

Temos, portanto, um diferencial relevante, que se encaixa nas hipóteses levantadas. O po-

tencial gerador de economia de escala mais forte em Camaçari reside na cadeia química, 

pioneira, já instalada antes da chegada da Ford. Quando a montadora pesquisou as médias 

de rendimento locais para fixar seus pisos salariais, essa cadeia já possuía a sua rotina, seus 

acordos sindicais, sua própria organização.  

 

3.6. Onde estão os diferenciais? 

 

 Seguindo a metodologia de Charles Ragin (2007), para destacar os diferenciais de 

desenvolvimento e identificar as variáveis-resposta para os caminhos do desenvolvimento 

de cada região, buscamos montar o que ele chama de “tabela verdade”. Como já dissemos, 

não empreenderemos o caminho algébrico por ele proposto, pela natureza qualitativa das 

variáveis, em grande maioria, e por crermos extremado específico para um estudo de caso 

comparativo de natureza observacional, documental e que tem como fontes fundamentais 

bases secundárias de dados quantitativos. Essa decisão não resulta em prejuízo para o traba-

lho aqui proposto. As variáveis destacadas dão conta das questões do mercado de trabalho 

(em termos ocupacionais e salariais), dos investimentos e de sua natureza, das característi-

cas da população, das questões políticas partidárias, da atuação sindical e da situação edu-

cacional (tanto da região, como da mão de obra empregada nas indústrias automotivas).  

 

Indicadores Vale do Paraíba Fluminense Camaçari 

Origens econômicas e infra-

estrutura prévia 

Indústrias de bens de con-

sumo de baixo capital agre-

gado e siderurgia (CSN). 

Usinas elétricas do Sistema 

FURNAS e Termonuclear 

de Angra dos Reis. Via Du-

tra, conectando Rio de Ja-

neiro e São Paulo. Acesso 

aos portos do Rio (139 km) 

Complexo Petroquímico de 

Camaçari e obras de infraes-

trutura nos municípios do 

entorno de Salvador. Acesso 

ao interior da Bahia e ao 

porto de Aratu. Ford possui 

um porto privativo, no mu-

nicípio de Candeias (34 km 

distante do complexo Ford), 
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e de Santos (390 km). pertencente ao complexo 

portuário de Aratu. Acesso a 

BR 116 (2 mil km até São 

Paulo).  

Renda média regional Mais baixa que Camaçari 

em todos os grandes setores, 

exceto comércio.  

Maiores que VPF, exceto no 

setor do comércio.  

Renda média nas CNAEs 

automobilísticas 

Maiores na fabricação de 

artigos de borracha e na 

fabricação de cabines, car-

rocerias e reboques. Meno-

res na fabricação de auto-

móveis, caminhonetas e 

utilitários, na fabricação de 

caminhões e ônibus (quando 

comparados ao grupo de 

fabricação de automóveis... 

de Camaçari) e de autope-

ças. Renda média mensal 

também é mais baixa. 

 

Grandes setores produtivos 

preponderantes 

Serviços, seguido da indús-

tria e do comércio 

Indústria, seguida dos servi-

ços e da construção civil  

Faixas salariais modais 51,4% entre 1 e 2 salários 

mínimos, e 30,4% entre 2,01 

e 4 salários mínimos 

39,0% entre 1 e 2 salários 

mínimos, e 28,1% entre 2,01 

e 4 salários mínimos 

Número de empregos gera-

dos pelos grupos CNAE da 

cadeia automotiva (em 

2012) 

9159 8746 

Relevância das grandes em-

presas na geração de empre-

35,8% 35,3% 
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gos 

Número de grandes empre-

sas 

25 21 

Natureza dos investimentos Majoritariamente automobi-

lístico (61,6%). Porém, 

76,5% dos investimentos 

foram de origem metal-

mecânica. Ao todo, 94,1% 

dos investimentos foram 

despendidos pelas automoti-

vas e pela CSN e suas sub-

sidiárias. 

Maior peso é do setor quí-

mico (43,6%). Porém, 

77,1% são de natureza me-

tal-química. Investimentos 

relacionados ao setor auto-

motivo, de pneumáticos e de 

autopeças representam 

33,4% do total.  

Volume de investimentos US$ 17,9 bilhões US$ 8,9 bilhões 

PIB e variação do PIB a 

preços correntes 

R$ 25.554.221,00. Cresci-

mento entre 2000 e 2012: 

107,8% 

 

R$ 12.669.924. Crescimento 

de 48,6% entre 2000 e 2012. 

 

Maior valor adicionado ao 

PIB 

Setor de serviços:  

R$ 13,4 bilhões (52,8%). 

 

Setor industrial: R$ 6.4 bi-

lhões (50,5%). 

 

População (2010) e cresci-

mento populacional 

680.011 pessoas. Entre 2000 

e 2010, a população aumen-

to em 9,2%. 

242.970 pessoas. Cresci-

mento de 50,2% entre 2000 

e 2010. 

Política partidária Inicialmente, conectada à 

luta sindical e de oposição à 

ditadura militar. Transferiu-

se para relações de alinha-

mento ao Governo Estadual. 

Forte articulação intermuni-

cipal com os governos esta-

dual e federal para atração 

Inicialmente, ligada à luta 

sindical e à oposição tanto à 

ditadura militar, quanto ao 

Carlismo no estado (carlis-

mo e ditadura militar estive-

ram conectados em muitos 

momentos). Curso quase 

que totalmente manteve 
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das indústrias. Tradição de 

famílias políticas, com forte 

atividade na política partidá-

ria e na vida econômica. 

Doações de terrenos pelas 

famílias, em busca de forta-

lecimento da política muni-

cipal. Participação ativa em 

governos estaduais.  

oposição às forças carlistas, 

até seu declínio. Grande 

presença de egressos de mo-

vimentos sindicais e movi-

mentos sociais, tanto na 

administração pública, 

quanto na vida legislativa. 

Trajetória das administra-

ções municipais se confun-

dem com a trajetória pessoal 

de Luiz Carlos Caetano (PC 

do B e PT). Egressos da 

política local também atingi-

ram cargos estaduais e no 

legislativo federal. 

Sentidos da atuação sindical Inicialmente relacionada aos 

sindicalistas da siderurgia. 

Trajetória atribulada por 

lutas internas do sindicato. 

Alterações em termos de 

filiação às centrais sindicais. 

Conexões com lutas nacio-

nais, principalmente no pe-

ríodo cutista e de alianças 

nacionais entre Força Sindi-

cal e CUT. Rápida geração 

de solidariedade com outras 

regiões automobilísticas do 

país. Efeito demonstração de 

lutas do Grande ABC, prin-

cipalmente com relação a 

Mais fortemente de cunho 

regional. Lutas geralmente 

comandadas pela estrutura 

federativa dos metalúrgicos. 

Conquistas com vistas à 

melhoria da situação de em-

prego no PIC, principalmen-

te na Ford e em suas forne-

cedoras. Conexões foram 

identificadas com outras 

regiões automobilísticas 

com vistas a geração de pa-

râmetros de lutas. Conquis-

tas de redução de jornada de 

trabalho e patamar relativa-

mente elevado em termos 
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percentuais salariais e de 

PLR. Conquistas em termos 

da organização dos traba-

lhadores.  

salariais. 

Instituições de ensino Instituições de Ensino Supe-

rior localizadas na região, 

muitas vezes com cursos em 

consonância com a oferta de 

mão de obra local. Institutos 

técnicos com características 

semelhantes. Centros de 

ensino do SENAI voltados 

para a indústria automotiva. 

Ausência de centros de En-

sino Superior no município. 

Moradores têm que recorrer 

às instalações da UFBA, em 

Salvador. Centros de forma-

ção profissional privados ou 

SENAI. Institutos técnicos 

com cursos voltados para a 

educação básica e funda-

mental, sem claras conexões 

com a oferta de mão de obra 

local. 

Educação da mão de obra da 

indústria automotiva 

Majoritariamente com grau 

de escolaridade até Ensino 

Superior Incompleto. Mão 

de obra com Ensino Superi-

or Completo menor do que 

em Camaçari. Faixa etária 

média 32,1 anos. 

Majoritariamente de Ensino 

Médio Completo. Maior 

participação de trabalhado-

res com Ensino Superior 

Completo, quando compa-

rada ao Rio de Janeiro. Fai-

xa etária média de 33,1 a-

nos. 

Integração das automotivas 

com a região 

Empresas do ramo de side-

rurgia se tornaram fornece-

doras de chapas de aço.  

Quase nula. O sistema de 

follow sourcing da Ford 

impede esse tipo de iniciati-

va. Transporte da carga é 

feito por cegonheiros de São 

Paulo, ou pelo porto privati-

vo, quando no caso de ex-
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portações.  

Iniciativas tripartites Consórcio de compras por 

parte das maiores empresas 

da região. Organização sin-

dical patronal direciona os 

debates sobre salários e par-

ticipação de lucros e recei-

tas, em rodada unificada de 

negociações. 

COFIF tem baixa participa-

ção de trabalhadores, embo-

ra seja um órgão que auxilie 

na organização do PIC.  

 

 A partir da tabela acima, temos a possibilidade de construir os perfis de cada região, 

em função da sua trajetória de desenvolvimento, e compreender os elementos que contribu-

íram para os caminhos do desenvolvimento regional. 

 O Vale do Paraíba Fluminense tinha origens em sua industrialização na siderurgia, 

impulsionada pelo Estado. Sua entrada na disputa pelas novas indústrias se deu a partir da 

oferta de incentivos fiscais, locacionais e infraestruturais, que preencheram as exigências da 

Volks Caminhões e Ônibus, primeiramente, depois da PSA Peugeot-Citroën. A trajetória 

política local, com representantes que inicialmente mesclavam um posicionamento de cen-

tro-esquerda democrática e de sindicalistas, caminhou para o “centro” do espectro, em a-

poio cada vez mais forte aos governos do estado e, muito frequentemente, ao governo fede-

ral. Poderíamos caracterizar essa postura por um pragmatismo regionalista, com vistas às 

políticas municipais e ao desenvolvimento local, como plataforma de catapultamento polí-

tico de famílias tradicionais e nomes cada vez mais antigos da política local. A atribulada 

situação do sindicato dos metalúrgicos local (chegando até à criação do Sindicato dos Side-

rúrgicos, posteriormente considerado ilegal) se correlaciona com uma diminuição de parti-

cipação dos trabalhadores (como visto no capítulo 1 da segunda seção), mas não impediu 

que algumas conquistas fossem alcançadas, como comissões internas de fábrica, maior so-

lidariedade com sindicatos do Grande ABC e lutas conjuntas, de cunho nacional. Como 

afirmamos, é possível identificar um efeito demonstração que permitiu ao sindicato um 

salto em termos de seu desenvolvimento para com os trabalhadores do setor automotivo. 

Não se pode ignorar a experiência pregressa do próprio sindicato em função das lutas pelos 
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trabalhadores da siderurgia, mesmo que numa configuração de forças diferente (Estado-

trabalhadores). A região, que em função da CSN, já contava com unidades universitárias 

voltadas para Engenharia, ganhou mais campi e uma variedade maior de cursos, bem como 

recebeu o desenvolvimento dos cursos do SENAI especificamente voltados para a indústria 

automotiva, além da consolidação de centros técnicos de estudo. A população da região 

teve um crescimento relativamente baixo, quando comparado ao de Camaçari, da ordem de 

9% entre um Censo Demográfico e outro (2000 e 2010). 

 Mirando especificamente as indústrias automotivas, temos que o potencial de de-

senvolvimento no sentido distrital se deu de algumas maneiras. Além da geração de uma 

marca local, associada às matrizes metal-mecânicas, com iniciativas conjuntas de trabalha-

dores e empregados (em muito menor grau, de prefeitos), é possível identificar uma inte-

gração produtiva, no sentido de fornecimento de chapas metálicas das siderúrgicas locais 

para as montadoras de automóveis e caminhões, que, aliás, passaram de uma, em 1996, 

para quatro, em 2014, além da chegada de fábricas de pneumáticos, de empresas de logísti-

ca e (não relacionado ao setor automotivo, especificamente), de novas siderúrgicas (ou da 

expansão das já existentes para outros municípios). 

 A mão de obra alocada na indústria automotiva recebe salários mais baixos que os 

observados em outras praças, sendo um pouco melhor, na média, no setor de artigos de bor-

racha (que inclui as fábricas de pneus). O mesmo se dá em outros setores produtivos. A 

região segue um modelo de desenvolvimento relativamente diversificado, baseado no setor 

de serviços e nas indústrias locais, com participação importante de grandes empresas em 

termos de geração de empregos. Esse fenômeno reflete um pouco a trajetória histórica do 

próprio estado do Rio de Janeiro, que perdeu muito sua importância industrial, caminhando 

para o setor de serviços como sua principal força em termos de PIB e de geração de empre-

gos.  

 Com relação ao campo econômico, temos um salto enorme em termos proporcionais 

no PIB local, num período de doze anos (2000 a 2012). A preços correntes, quase da ordem 

de 110%. O Vale do Paraíba Fluminense concentra grande volume de investimentos (que 

inclusive explicam, em parte, o salto no PIB local), mais que o dobro de Camaçari. Os in-

vestimentos resumem-se, basicamente, à matriz produtiva já instalada (siderurgia e as sub-

sidiárias da CSN) e da matriz que aportou na região desde meados da década de 1990. Po-
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demos, portanto, dizer que os principais diferenciais de desenvolvimento observados resi-

dem na força expansiva da indústria automotiva, motivada também pelos salários mais bai-

xos da região, bem de como de uma boa infraestrutura local, anterior à chegada das monta-

doras de automóveis. 

 Em Camaçari, temos uma trajetória de desenvolvimento que também se pautou pe-

los investimentos estatais. A trajetória política local se deu em oposição ao grupo político 

que comandava o governo do estado da Bahia, com origens no movimento sindical, presen-

te até hoje. A atuação sindical se percebe forte em termos regionais, de lutas que conquista-

ram redução de jornada de trabalho, aumentos salariais e manutenção do poder de compra 

dos salários. Os parâmetros das demandas dos sindicatos miram as regiões mais desenvol-

vidas do país, embora se reconheça que não é possível replicar os níveis salariais, mas as 

conquistas em termos de percentual de aumento e de PLRs.  

 A Ford ficou durante muitos anos como a única indústria automotiva local. Não há 

integração com outras empresas do polo. A planta da Ford, inclusive, localiza-se numa es-

pécie de subpolo produtivo, com pouca integração física com o restante do PIC. Valeu-se 

não só da infraestrutura do PIC, mas de doações de terrenos, vias de acesso e de um termi-

nal portuário
196

. A Ford funciona como uma espécie de enclave automotivo, com contatos 

muito mais próximos, em termos produtivos, com empresas instaladas em São Paulo, do 

que com o restante do Polo (excetuando-se, obviamente, as fornecedoras que compõem o 

condomínio industrial). As externalidades geradas não podem ser atribuídas somente à 

montadora, uma vez que as fabricantes de pneus que a seguiram não compõem seu conjun-

to de fornecedoras. A possibilidade de exportações para países setentrionais da América do 

Sul e para o México parece ser um atrativo mais relevante.  

 Os diferenciais em termos de desenvolvimento da região são os salários do setor 

automotivo (bem como de todo o grupo das indústrias), mais altos do que os do Vale do 

Paraíba Fluminense. Os investimentos observados têm ainda um grande peso da indústria 

química e petroquímica, já presentes na região. O PIB local aumentou 48% em preços cor-

rentes. O aparente desenvolvimento local foi acompanhado de uma forte expansão popula-

cional, de mais de 50% em dez anos. Esse boom nos ajuda a compreender as fragilidades do 

                                                           
196

 Essa situação não é privilégio da Ford. Outras empresas químicas possuem subestações portuárias na regi-

ão do Porto de Aratu. 
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município em termos de provimento de bem-estar pleno aos seus habitantes. Um exemplo é 

o ainda baixo nível de expansão da rede de ensino técnico e superior localizada especifica-

mente em Camaçari.  

 

Considerações finais 

 

Ao longo deste trabalho, buscamos compreender como duas regiões que miraram 

fortemente seu desenvolvimento na matriz automobilística, abrindo mão de arrecadação, 

terrenos, hipotecando impostos futuros e dotando grandes multinacionais de infraestrutura 

produtiva trilharam caminhos distintos ao longo de seu desenvolvimento. Para isso, foi pre-

ciso recuperar inúmeros aspectos que compõem o que compreendemos aqui por desenvol-

vimento econômico regional. Elegemos, para tanto, um corpo teórico que alia uma visão 

crítica à Nova Ortodoxia Regional, compreendendo que o desenvolvimento de um determi-

nado local não se dá sempre pelas mesmas vias de alguns poucos casos internacionais de 

sucesso. O desenvolvimento regional precisa ser mediado e pensado em função dos poten-

ciais locais. Por isso, adotamos a literatura institucionalista de cunho marxista e a formula-

da pela Escola da Regulação, que também alinha elementos marxistas em suas análises. Ela 

nos forçou a estudar inúmeras variáveis que poderiam ou não ser relevantes para traçarmos 

os diferenciais entre uma região e outra. As teorias mais antigas sobre desenvolvimento 

nacional e superação de obstáculos ao desenvolvimento e às desigualdades regionais nos 

foram caras para se analisar os saltos de crescimento dados ou não pelas regiões em tela. 

Através delas, vimos, por exemplo, que a atuação dos poderes públicos seria uma constan-

te, não mais uma variável. Isso porque, em situações de atraso, é necessário que a localida-

de em busca de desenvolvimento lance mão de mais instrumentos para promovê-lo, do que 

meramente aqueles que visem a criação de condições ao desenvolvimento, termo etéreo e 

impreciso. Indicamos, na verdade, em consonância com as referidas teorias, que a atuação 

do Estado (em seus mais variados níveis) foi fundamental. No entanto, da forma como se 

deram as disputas interregionais no Brasil, rapidamente os incentivos e a participação do 

poder público nivelaram-se em todas as regiões. Ou seja, os diferenciais não residiriam 

somente no pacote público de benefícios, mas em características que deveriam estar em 
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cada uma das regiões. Era preciso compreender suas dinâmicas ao longo do tempo. O fun-

cionamento dos mercados de trabalho. Suas características de origem. O processo de lutas 

dos sindicatos em busca de fortalecimento da força de trabalho. Mas isso não se daria, cla-

ro, por caminhos iguais. Tampouco falamos aqui (principalmente quando dissemos que o 

Grande ABC Paulista era um tertius para as regiões em estudo) que haveria um caminho 

único para o desenvolvimento regional no Brasil. O desenvolvimento se daria na partida de 

um momento inicial para um momento final (arbitrariamente definido, é verdade). Foi a 

premissa adotada. Tivemos, com a expansão industrial e econômica em cada uma das regi-

ões, desenvolvimento econômico. Ele se revela em todos os indicadores, praticamente.  

Qualificar esse desenvolvimento só seria possível em termos relacionais. Por isso as 

comparações propostas não só entre os casos estudados, mas com casos nacionais e interna-

cionais. Os casos internacionais, aliás, somados ao breve apanhado histórico promovido 

aqui, permitiram que compreendêssemos aspectos exógenos do desenvolvimento regional. 

Tais aspectos muitas são vezes são exógenos à região, mas cercados em fronteiras nacio-

nais, como a consolidação do Mercosul, as Câmaras Setoriais, o Novo Regime Automotivo, 

num contexto de acelerada abertura de mercados e fraco desempenho macroeconômico 

(incluindo grande desemprego); exógenos ao Brasil, fruto das mudanças nas formas de a-

cumulação do capitalismo mundial, nas formas de organização do trabalho que foram par-

cialmente importadas por nós, nas formas mesmo de se pensar as regiões, a partir da forma-

ção de novas áreas de disputas de classe, novos centros institucionais que escapavam às 

antigas estruturas da luta trabalhista nacional (centros nem sempre eficientes, a bem da ver-

dade), ou mesmo na forma de se conceituar a categoria trabalho, como no angustiante deba-

te promovido nos países centrais sobre o fim do emprego formal como o conhecíamos.  

Nessa trajetória, percebemos também a importância das alterações políticas em sen-

tido eleitoral, nas três escalas de poder. A importância do jogo legislativo, mesmo que para 

recrudescer a disputa federativa sem arbitragem, como visto a partir de meados dos anos 

1990. Foi nessa disputa que ficou evidente a relevância de se estudar as indústrias automo-

tivas como categoria motriz de desenvolvimento, ao menos no grosso do imaginário políti-

co e popular, quando da desistência da Ford de instalar-se no Rio Grande do Sul para ater-

rissar na Bahia, gerando, ao longo dos anos, mais de 3.500 empregos diretos em sua linha 

de produção, e bilhões de dólares em investimentos. Caeteris Paribus, o desenvolvimento 
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também foi impulsionado por ela. Mas é preciso buscar mais respostas. É preciso sinalizar 

para as outras matrizes produtivas. Sair da fábrica para compreender o desenvolvimento de 

toda uma região. Uma região, como em Camaçari, que se desenvolve também, muito for-

temente, por indústrias já instaladas, ou por instalar-se, mas sem o mesmo apelo simbólico 

que ganharam as indústrias automotivas num país que cercou suas fronteiras para as impor-

tações de automóveis, protegendo suas fábricas por décadas. E é preciso entender que mui-

tas vezes, em situação crítica, mesmo diante de tantas doações, de tantos incentivos, é pos-

sível criar uma identidade local baseada na florescente indústria automobilística para im-

pulsionar o desenvolvimento local, como foi no Vale do Paraíba Fluminense. 

No nosso esforço de síntese, apontamos que a situação inicial do Vale do Paraíba 

proporcionou uma cesta enorme de incentivos. A situação crítica, somada ao contexto de 

desenvolvimento intermediário do entorno regional, permitiu a manutenção de níveis sala-

riais um pouco mais baixos, quando comparados, por exemplo, a outra região neófita em 

termos automotivos, mas experiente em termos petroquímicos, inclusive com grande pre-

sença de capital público nacional, que conseguiu atingir patamares mais elevados de rendi-

mentos. 

Não se trata, portanto, de afirmar, monocausalmente, que o desenvolvimento dife-

renciado, que não logrou uma marca de polo mecânico para Camaçari, tenha se dado so-

mente em função da presença anterior de uma infraestrutura produtiva de matriz petroquí-

mica, mas que ela teve grande influência para explicar o menor desenvolvimento relativo 

do setor automotivo (além da Ford) na Bahia, mesmo que em condições trabalhistas melho-

res. Por outro lado, a privatização da CSN, a crise regional e o agressivo papel jogado pelos 

governos Federal, Estadual e municipais no Vale do Paraíba Fluminense, permitiram o a-

porte da montadora Volks de Caminhões e Ônibus em vantajosas condições (também ob-

servadas na Bahia), mas mantidas ao longo do tempo. Não foi a situação de aparente “gre-

enfield” que explicou o desenvolvimento automotivo no Sul fluminense, mas a situação 

crítica de um brownfield, que impulsionou todos os movimentos de atração industrial de 

matriz nova para o local. Matriz esta que se aproveitou da situação ainda relativamente crí-

tica, em 1996, para produzir suas pesquisas e definir os patamares salariais em níveis pouco 

maiores do que o restante da região. Esses patamares, mais o mesmo pacote de incentivos, 

atraíram também a PSA Peugeot-Citroën para Porto Real. A montadora francesa, que na 
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sua matriz havia empreendido um violento processo de reestruturação produtiva, pode se 

dar ao luxo de substituir máquinas por mão de obra, num sentido avesso às tendências da 

época.  

Em síntese, essa foi a trajetória de desenvolvimento de duas regiões distintas, mas 

com motivações bastante assemelhadas. Processo que continua, com novos e contínuos 

desafios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Grandes empresas 

 

Divisões CNAE das grandes empresas presentes, Vale do Paraíba Fluminense e Camaçari 

(BA), 1996-2012 (anos selecionados). 

1996 VPF 2000 Camaçari 2012 VPF 2012 Camaçari 

Fabricação De Papel, Pape-
lão Liso, Cartolina E Cartão 

Fabricação de produtos 
químicos inorgânicos 

Fabricação De Bebidas Alcoó-
licas 

Fabricação De Bebidas 
Alcoólicas 

Produção De Ferrogusa E 
De Ferroligas 

Fabricação de produtos 
químicos orgânicos 

Fabricação De Bebidas Não-
Alcoólicas Tecelagem, exceto malha 

Fabricação De Tubos  Exce-
to Em Siderúrgicas 

Construção de edifícios e 
obras de engenharia civil 

Fabricação De Papel, Cartolina 
E Papel-Cartão 

Fabricação de celulose e 
outras pastas para fabrica-
ção de papel 

Fabricação De Estruturas 
Metálicas E Obras De Cal-
deiraria Pesada 

 

Fabricação De Produtos Quí-
micos Inorgânicos Fabricação de produtos 

químicos orgânicos 

Restaurantes E Outros 
Estabelecimentos De Servi-
ços De Alimentação 

Restaurantes e outros esta-
belecimentos de serviços de 
alimentação 

Fabricação De Produtos De 
Borracha 

Fabricação De Produtos De 
Borracha 

Outros Transportes Terres-
tres 

Outros transportes terres-
tres 

Siderurgia Fabricação de produtos de 
material plástico 

Administração Do Estado E 
Da Política Econômica E 
Social 

Outras atividades de servi-
ços prestados principalmen-
te às empresas 

Produção De Tubos De Aço, 
Exceto Tubos Sem Costura 

 

Ensino Médio 
 

Fabricação De Automóveis, 
Camionetas E Utilitários 

Fabricação De Automóveis, 
Camionetas E Utilitários 

Atividades De Atenção À 
Saúde 

 

Fabricação De Peças E Acessó-
rios Para Veículos Automoto-
res 

Manutenção e reparação 
de máquinas e equipamen-
tos 

  

Instalação De Máquinas E 
Equipamentos 

Instalação De Máquinas E 
Equipamentos 

  

Construção De Edifícios Construção De Edifícios 
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Construção De Rodovias, 
Ferrovias, Obras Urbanas E 
Obras De Arte Especiais 

Construção De Rodovias, 
Ferrovias, Obras Urbanas E 
Obras De Arte Especiais 

  

Instalações Elétricas, Hidráuli-
cas E Outras Instalações Em 
Construções 

Instalações Elétricas, Hi-
dráulicas E Outras Instala-
ções Em Construções 

  

Comércio De Veículos Auto-
motores 

Comércio varejista de pro-
dutos farmacêuticos, per-
fumaria e cosméticos e 
artigos médicos, ópticos e 
ortopédicos 

  

Transporte Rodoviário De 
Passageiros 

 

  

Transporte Rodoviário De 
Carga 

Outros serviços especiali-
zados para construção 

  

Locação De Mão-De-Obra 
Temporária 

Construção de outras obras 
de infraestrutura 

 
 

 

Atividades De Vigilância, Se-
gurança Privada E Transporte 
De Valores Coleta de resíduos 

  

Serviços De Escritório E Apoio 
Administrativo 

Armazenamento, carga e 
descarga 

   

Serviços de catering, bufê e 
outros serviços de comida 
preparada 

   

Serviços de arquitetura, e 
engenharia e atividades 
técnicas relacionadas 

  

Administração Do Estado E Da 
Política Econômica E Social 

Administração Do Estado E 
Da Política Econômica E 
Social 

  

Educação Infantil E Ensino 
Fundamental 

Atividades de atenção am-
bulatorial executadas por 
médicos e odontólogos 

  

Educação Superior 

 

  

Atividades De Atendimento 
Hospitalar 

 

  

Serviços De Assistência Social 
Sem Alojamento 

 

  

Atividades De Organizações 
Associativas Não Especificadas 
Anteriormente 

 Fonte: RAIS/MTE, 1996-2012 
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ANEXO II: Investimentos 

 

Investimentos anunciados por nome da empresa, país de origem, objetivos, tipo do 

empreendimento, valor, ano de início, ano de conclusão previsto, divisão CNAE da 

empresa e observações adicionais, Camaçari (BA), 2004-2013. 

Nome da Empresa 
País de ori-
gem Objetivos 

Tipo do empreendi-
mento 

Valor do 
investimento 
(em dólares) 

Ano de 
início 

Ano de 
conclusão Divisão CNAE 

Observações 
adicionais 

Sol Meliá Espanha 
Construção de 
complexo turísti-
co 

Implantação 
 $          
600.000.000  

2008 NI 
Alojamento e 
alimentação 

 

Log-In Brasil 
Expansão de 
terminais terres-
tres 

Expansão 
 $          
116.959.064  

2010 NI 

Atividades 
anexas e 
auxiliares do 
transporte e 
agências de 
viagem 

 

Cornélio Brennand Brasil 
Investimento para 
construção de um 
shopping center 

Impantação 
 $             
36.324.786  

2013 2015 

Comércio 
varejista e 
reparação de 
objetos pesso-
ais e domésti-
cos 

 

Comercial e industrial de 
contentores 

Brasil 

Investimento na 
implantação de 
fábrica de artigos 
de borracha e 
plástico 

Implantação 
 $                
6.250.000  

2005 2010 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Plastisul Artefatos Plásticos Brasil 

Investimento em 
unidade industrial 
com capacidade 
de produção de 
200 toneladas por 
mês 

Implantação 
 $                
1.666.667  

2005 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Aquatubos Indústria Brasil 

Instalação de 
unidade industrial 
para produção de 
tubos de PVC - 
capacidade de 3 
mil toneladas/ano 

Implantação 
 $                
1.272.727  

2005 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Bridgestone Firestone Japão 

Construção de 
fábrica com 
capacidade para 
produção de 2,8 
milhões de 
pneus/ano para 
caminhonetes e 
veículos de pas-
seio 

Implantação 
 $          
161.727.128  

2005 2006 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 
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ILP Têxtil Brasil 

Instalação para 
produção de 
artigos de poli-
propileno, capaci-
dade de 1,2 mil 
tonelada/ano 

Implantação 
 $                
2.272.727  

2005 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Continental AG Alemanha 

Construção de 
fábrica de pneus - 
produção de 6 
milhões de pneus 
por ano para 
autmóveis e 
picapes e 700 mil 
unidades para 
caminhões 

Implantação/Expansão 
 $          
145.000.000  

2006 2007 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Continental AG Alemanha 

Investimento para 
ampliação de 
produção para 18 
mil pneus/dia 

Expansão 
 $             
20.509.920  

2008 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Bridgestone Firestone Japão 
Aumento de 30% 
na capacidade de 
produção 

Expansão 
 $          
250.000.000  

2010 2014 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Continental Automotive Alemanha 
Duplicação da 
capacidade de 
produção 

Expansão 
 $          
210.000.000  

2011 2016 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

 

Fortleve Nordeste Indústria e 
Comércio de Plásticos 

Brasil 

Investiimentos 
para construção 
de artefatos de 
plástico 

Implantação 
 $             
14.782.609  

2013 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

380 postos de 
trabalho 
diretos 

PMA Indústria e Comércio Brasil 

Ampliaçao para 
fabricação de 
peças técnicas e 
pallets 

Expansão 
 $                     
217.391  

2013 NI 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plásticos 

45 postos de 
trabalho 
diretos 

Bahia Pulp (Sateri Internaito-
nal RGM) 

Cingapura 

Investimento para 
ampliação da 
produção de 
celulose solúvel - 
aumento de 115 
mil toneladas 
para 365 mil 
toneladas/ano 

Expansão 
 $          
450.000.000  

2006 2007 

Fabricação de 
celulose, papel 
e produtos de 
papel 

 

Kimberly-Clark EUA 
Investimento na 
construção de 
uma fábrica 

Implantação 
 $             
52.071.006  

2011 2014 

Fabricação de 
celulose, papel 
e produtos de 
papel 

Fábrica de 
Camaçari 
fornecerá 
para todo o 
Nordeste 
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Dax Oil Brasil 

Investimento na 
construção de 
uma refinaria 
privada, a terceira 
existente no 
Brasil. 

Implantação  10,752,688  2010 NI 

fabricação de 
coque, refino 
de petróleo, 
elaboração de 
combustíveis 
nucleares e 
produção de 
álcool 

 

Raízen (Cosan/Shell) 
Brasil/Holanda 
e GB 

Instalação de 
unidade para 
envase de aditivos 
para motores a 
diesel 

Implantação 
 $                
1.010.101  

2013 2013 

fabricação de 
coque, refino 
de petróleo, 
elaboração de 
combustíveis 
nucleares e 
produção de 
álcool 

 

SINALTECH Brasil 

Investimento em 
fábrica com 
capacidade de 
produção de 200 
banheiras e 50 
toneladas por 
mês de injetados  

Implantação 
 $                
1.666.667  

2005 NI 
Fabricação de 
máquinas e 
equipamentos 

 

Suggar Brasil 

Investimento na 
construção de 
uma fábrica para 
produção de 
máquinas de 
lavar. 

Implantação  88,397,790  2010 2011 
fabricação de 
máquinas e 
equipamentos 

 

Euroar Sistemas Automotivos Brasil 

Investimento para 
construção de 
unidade para 
fabricação de ar 
condicionado e 
componentes 
automotivos 

Implantação 
 $                
3.043.478  

2013 NI 
Fabricação de 
máquinas e 
equipamentos 

até 120 novos 
postos de 
trabalho 

Norion Indústria de Produtos 
e Tecnologia 

Brasil 
Fabricação de 
soluções em TI 

Implantação 
 $             
48.695.652  

2013 NI 

Fabricação de 
máquinas para 
escritório e 
equipamentos 
de informática 

 

Mondial Eletroportáteis Brasil 

Ampliação da 
linha de produ-
ção, passando a 
concorrer nos 
mercados de ferro 
de passar, sandui-
cheiras, grills e 
cafeteiras elétri-
cas 

Expansão 
 $                
2.100.000  

2004 2004 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 
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GAMESA Espanha 

Investimento na 
construção de 
uma fábrica de 
aerogeradores 

Implantação 
 $             
29.940.120  

2011 2011 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 

 

Torrebras (Grupo Windar) Espanha 
Investimento para 
fabricação de 
torres eólicas 

Implantação 
 $             
12.626.263  

2012 NI 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 

 

GAMESA Espanha 

Ampliação de 
linha de produção 
e capacidade de 
estocagem 

Expansão 
 $             
11.059.908  

2013 2015 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 

 

LAPP Group Alemanha 

Investimento para 
fabricação de 
cabos de conexão 
e de controle 

Implantação 
 $             
23.041.475  

2013 2013 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 

 

TECSIS Brasil 
Investimento para 
fabricação de pás 
eólicas 

Implantação 
 $             
46.082.949  

2013 2014 

Fabricação de 
máquinas, 
aparelhos e 
outros materi-
ais elétricos 1,8 mil em-

pregos diretos 

Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) 

Brasil 

Investimento na 
área de logística e 
construção do 
terminal de 
Camaçari. Melho-
ria na estrutura 
do transporte de 
cargas 

Expansão 
 $             
10.561.056  

2004 2004 

Fabricação de 
outros equi-
pamentos de 
transporte 

 

Jonny Motos Brasil 

Investimento na 
construção de 
fábrica para 
produção de 
motos, com 
capacidade pro-
dutiva de 150 mil 
unidades; e na 
abertura de 30 
revendas no País. 

Implantação  8,620,690  2011 2012 

fabricação de 
outros equi-
pamentos de 
transporte 
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Schaefer Yachts Brasil 

Construção de 
fábrica de produ-
ção de  
lanchas da linha 
Phantom, mode-
los 
360, 300 e 260 

Implantação  20,338,983  2011 NI 

fabricação de 
outros equi-
pamentos de 
transporte 

 

Viver Indústria Brasil 

Instalação de 
unidade industrial 
para envase de 
água mineral 

Implantação  
 $                     
790.000  

2004 2004 

Fabricação de 
produtos 
alimentícios e 
bebidas 

 

Krug Bier Brasil 

Construção de 
unidade de pro-
dução de cerveja 
artesanal, capaci-
dade de produção 
de 30 mil li-
tros/mês, pers-
pectiva de 250 mil 
litros/ano 

Implantação 
 $                
1.168.224  

2007 2007 

Fabricação de 
produtos 
alimentícios e 
bebidas 

 

NEWSUL Brasil 

Construção de 
unidade industrial 
para produção de 
bombonas de 
12,51 a 2401, 
versões TR, TF e 
TRF 

Implantação 
 $                
2.371.542  

2005 NI 

Fabricação de 
produtos de 
metal, exclusi-
ve máquinas e 
equipamentos 

 

APEVIS Ind. Com. E Serviços 
de Usinagem 

Brasil 
Fabricação de 
peças de metal 

Implantação 
 $                     
304.348  

2013 NI 

Fabricação de 
produtos de 
metal, exclusi-
ve máquinas e 
equipamentos 

 

Eliane Revestimentos cerâ-
micos 

Brasil 

Ampliação da 
capacidade pro-
dutiva de 270 mil 
metros quadrados 
para 900 mil 
metros quadrados 
de revestimentos 
cerâmicos 

Expansão 
 $             
29.411.765  

2008 2009 

Fabricação de 
produtos 
minerais não-
metálicos 

 

SAROM Brasil Brasil 
Fabricação de 
blocos, pisos e 
meio fio 

Implantação 
 $                
2.173.913  

2013 NI 

Fabricação de 
produtos 
minerais não-
metálicos 

 

CROMITEC Resinas do Nor-
deste 

Brasil 

Instalação de 
fábrica para 
fabricação de 
resinas de poliés-
ter insaturadas 

Implantação 
 $                
3.303.000  

2004 2004 
Fabricação de 
produtos 
químicos 
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DORF KETAL Brasil 

Instalação de 
fábrica para 
produção de 
aditivos 

Implantação 
 $                
4.851.000  

2004 2004 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Columbian Chemicals (Phelps 
Dodge Corporation) 

EUA 

Fábrica de negro-
de-fumo, insumo 
para produção de 
pneus 

Implantação 
 $             
57.692.308  

2005 2006 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Indorama Brasil 

Instalação de 
unidade industrial 
para produção de 
poliéster - capaci-
dade de 40 mil 
toneladas/ano 

Implantação 
 $          
315.789.474  

2005 2010 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Policarbonatos do Brasil 
(UNIGEL/IDEMITSU/PRONOR) 

Brasil 

Investimento em 
segunda fábrica 
de policarbonato - 
capacidade 30 mil 
toneladas/ano 

Implantação 
 $             
51.923.077  

2005 2008 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Quantas Biotecnologia Brasil 

Investimento para 
produção de 
goma polissacarí-
dea (insumo em 
indústrias alimen-
tícia, farmacêutica 
e petrolífera) 

Implantação 
 $             
15.789.474  

2005 2006 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

UNIGEL Brasil 

Construção de 
nova fábrica de 
acrilados, fertili-
zantes e resinas e 
aumento de 90 
para 200 mil 
toneladas na 
capacidade de 
produção de 
ácido cianídrico e 
acrilonitrila 

Implantação/Expansão 
 $             
89.779.866  

2005 2007 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Investimento em 
dois projetos: 
EcoBraskem e 
Zoneamento 
Hídrico para 
melhorar a gestão 
de recursos 
hídricos na região 
de influência do 
Polo Petroquímico 
de Camaçari 

Modernização 
 $                
1.063.830  

2005 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 
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BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Investimento para 
ampliar a capaci-
dade de produção 
de isopreno - 
aumento de 
capacidade de 18 
mil toneladas/ano 
para 26 mil tone-
ladas/ano e 
aumento em 30 
mil toneladas/ano 
de polietileno 

Expansão 
 $             
39.800.000  

2005 2006 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Investimento para 
ampliação da 
capacidade de 
armazenamento 
de matéria prima 
- ampliação de 
16o mil para 220 
mil metros cúbi-
cos 

Expansão 
 $             
17.094.017  

2006 2007 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Oxiteno (grupo Ultrapar) Brasil 

Instalação de 
oleoquímica de 
óleos graxos para 
produção de 100 
mil toneladas/ano 
de álcoois graxos, 
ácidos graxos e 
glicerina 

Implantação 
 $          
110.000.000  

2006 2007 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Roullier França 
Investimento para 
aumento de 
produção 

Expansão 
 $             
10.000.000  

2006 2007 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

*Investimento 
repartido com 
as fábricas de 
Santa Luzia do 
Norte (AL) e 
Rio Grande 
(RS) 

BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Investimento para 
construção de 
fábrica de poli-
propileno, com 
capacidade de 
produlção de 300 
mil toneladas/ano 

Implantação 
 $          
300.000.000  

2006 2011 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Construção de 
unidade com 
capacidade de 
produção de 200 
mil toneladas de 
eteno e outra 
unidade com 
capacidade de 
produção de 200 
mil toneladas de 
polietileno 

Implantação 
 $          
100.000.000  

2007 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 
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Suzano Petroquímica Brasil 
Reforma e expan-
são da unidade de 
camaçari 

Expansão 
 $          
155.000.000  

2008 2012 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

BRASKEM (Grupo Norberto 
Odebretch) 

Brasil 

Investimentos 
para conversão de 
unidades produ-
toras de MTBE 
para ETBE, substi-
tuindo metanol 
por etanol 

Modernização 
 $             
56.497.175  

2008 2009 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

DOW EUA 
Investimento para 
ampliação da 
produção de TDI 

Expansão 
 $          
300.000.000  

2008 2012 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

LINDE (AGA) Alemanha 

Implantação de 
unidade para 
ampliação da 
capacidade de 
produçao de 
gases do ar para 
300 toneladas/dia 

Implantação 
 $             
59.523.810  

2008 2009 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Oxiteno (grupo Ultrapar) Brasil 

Investimento para 
ampliação da 
capacidade de 
produção de 
especialidades 
químicas 

Expansão 
 $          
377.906.977  

2008 2009 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

*Investimento 
dividido com 
fábrica de 
Suzano (SP) 

BASF Alemanha 

Investimento na 
construção de 
pólo de produção 
de ácido acrílico, 
acrilato de butila 
e polímeros 
superabsorventes, 
matérias-primas 
utlizadas em 
produtos como 
fraldas, 
tintas e adesivos. 

Implantação  737,179,487  2011 NI 
fabricação de 
produtos 
químicos 

Expectativa 
de geração de 
250 
empregos. 

Durolinetec Brasil 

Invesitmento na 
instalação de 
unidade para 
produção de fibra 
de  
carbono. 

Implantação  208,333,333  2011 NI 
fabricação de 
produtos 
químicos 

A Braskem irá 
fornecer 
propeno 
como maté-
ria-prima. 
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Peroxy Bahia (Garipoglu 
Group) 

Turquia 

Investimento em 
fábrica de produ-
ção 
de peróxido de 
hidrogênio, com 
capacidade pro-
dutiva de 40 mil 
toneladas/ano 

 Implantação  100,000,000  2011 2011 
fabricação de 
produtos 
químicos 

250 empregos 
diretos 

SNS França 

Instalação de 
unidade industrial 
para fabricação 
de polímeros 

Implantação 
 $          
192.307.692  

2011 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Unigel Brasil 

Investimento na 
construção de 
centro de inova-
ção e tecnologia 

Modernização 
 $             
25.641.026  

2.011 2.011 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Vacker Alemanha 

investimento na 
implantação para 
produção de 
polímeros 

Implantação 
 $          
108.974.359  

2011 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

ITF Chemical (Grupo Chemi-
Italfarmaco) 

Itália 
Fabricação de 
Insumos farma-
cêuticos básicos 

Expansão 
 $                
9.565.217  

2013 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

Oxiteno (grupo Ultrapar) Brasil 
Fabricação de 
etoxilados 

Modernização 
 $             
21.739.130  

2013 NI 
Fabricação de 
produtos 
químicos 

 

BRASFLEX Componentes 
Têxteis 

Brasil 
Instalação de 
fábrica de artigos 
têxteis 

Implantação 
 $   
11.141.000.000  

2004 2004 
Fabricação de 
produtos 
têxteis 

 

Viniartefatos Brasil 
Instalação de 
produção de 
malhas têxteis 

Implantação 
 $             
42.515.000  

2004 2004 
Fabricação de 
produtos 
têxteis 

 

Electrocorte Ferro e Aço Brasil 

Investimento em 
fábrica com 
capacidade de 
produção de dez 
toneladas/mês de 
ferro e aço 

Implantação 
 $             
10.416.667  

2005 NI 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

 

Grupo SHC/JAC Brasil/China 

Investimento para 
construção de 
fábrica com 
capacidade de 
produção de 100 
mil unidades/ano 

Implantação 
 $          
576.923.077  

2011 2014 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Expectativa 
de geração de 
3,5 mil em-
pregos 
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Magna Cosma International Canadá 

Investimento na 
construção de 
fábrica de produ-
ção de autopeças. 

Implantação 
 $             
44.871.795  

2011 2011 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Fornecedora 
reconhecida 
pela Ford. 
Geração de 
300 empregos 
diretos 

Ford Motor EUA 

Investimento para 
aumento da 
capacidade pro-
dutiva para 300 
mil veículos/ano 

Expansão 
 $      
1.162.790.698  

2009 2015 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

 

Grupo SHC/JAC Brasil/China 

Investimento para 
construção de 
central de distri-
buição e polo de 
autopeças 

Implantação 
 $             
10.101.010  

2012 NI 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

 

Grupo SHC/JAC Brasil/China 

Investimento para 
criação de linha 
de montagem 
para caminhões 
leves 

Expansão 
 $             
48.076.923  

2013 2014 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

 

Sodécia da Bahia Portugal 

Fabricação de 
peças e compo-
nentes para 
automóveis e 
equipamentos 

Expansão 
 $             
11.739.130  

2013 NI 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

 

Indústria nacional de Aços 
Laminados (INAL - CSN) 

Brasil 

Instalação de 
novo centro de 
distribuição de 
aços planos 

Implantação 
 $             
15.267.176  

2005 NI 
Metalurgia 
Básica 

 

IBRAV Brasil 

Investimento para 
unidades de 
manutenção e 
reparos de válvu-
las  

Implantação 
 $                
4.000.000  

2012 2013 

Serviços 
prestados 
principalmente 
às empresas 

Prestadora de 
serviços da 
Braskem e 
Petrobras na 
refinaria de 
Lindulpho 
Alves 

JLS (júlio Simões Simpar) Brasil 
Novo centro de 
distribuição 
logístico 

Implantação 
 $             
31.739.130  

2013 NI 
Transporte 
terrestre 

550 empregos 

Transparaná Armazém Brasil 

Implantação de 
nova unidade de 
transporte e 
armazenagem 

Implantação 
 $                
8.478.261  

2013 NI 
Transporte 
terrestre 

 

Sol Embalagens Brasil 

Aumentar em 
25% a produção 
de sacolas plásti-
cas 

Expansão 
 $                
2.040.816  

2004 2004 
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Tecnace Engenharia Consul-
toria 

Brasil 

Consolidação de 
nova etapa na 
construção de 
tubos de pré-
fabricados de alta 
precisão 

Expansão 
 $                     
515.464  

2004 
 

  

Cetrel (Braskem) Brasil 

Investimento para 
desenvolvimento 
no reaproveita-
mento de resí-
duos industriais 
para construção e 
infraestrutura 

Modernização 
 $             
73.033.708  

2011 NI 

  

Hober Bahia Indústria Plásti-
ca 

Brasil 

Investimento para 
fabricação peças 
técnicas plásticas 
injetadas 

Implantação 
 $                
2.739.130  

2013 NI 

 

40 postos de 
trabalho 

Valor total dos investimentos 

 

 

 

 $   
17.905.590.903    

  Fonte: RENAI/MDIC, 2004-2013 

 

Investimentos anunciados por nome da empresa, país de origem, objetivos, tipo do 

empreendimento, valor, ano de início, ano de conclusão previsto, divisão CNAE da 

empresa e observações adicionais, Vale do Paraíba Fluminense, 2004-2013. 

Nome da 
Empresa 

País de 
origem 

Objetivos 
Tipo do empreendi-
mento 

Valor do 
investimento 
(em US$) 

Ano 
de 
início 

Ano de 
conclusão 

Município Divisão CNAE 

White Martins EUA 
Ampliação de sua 
unidade de produção 
de GNV 

Expansão 
 $               

5.244.755  
2004 

 
Barra Mansa 

Fabricação de 
produtos 
químicos 

Votorantim 
Metais 

Brasil 
Ampliação da capaci-
dade de produção da 
siderúrgica em 100% 

Expansão 
 $         

200.000.000  
2004 2007 Barra Mansa 

Metalurgia 
Básica 

Free way 
artefatos de 
couro 

Brasil 
Investimento na 
abertura de três 
novas lojas 

Expansão 
 $                      

99.010  
2004 2004 Volta Redonda 

Preparação de 
couros e 
fabricação de 
artefatos de 
couro, artigos 
de viagem e 
calçados 

Volkswagen do 
Brasil 

Alemanha 
Desenvolvimento 
final da plataforma 
projetada no Brasil 

Expansão/Modernização 
 $            

74.829.932  
2004 2004 Resende 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 



336 
 

Sonoco-
Phoenix 

EUA 
Expansão do parque 
de produção 

Expansão  
 $            

26.000.000  
2004 2004 Resende 

Fabricação de 
produtos de 
metal, exclusi-
ve máquinas e 
equipamentos 

Clariant Suíça 
Ampliação nos seto-
res têxtil, celulose, 
etc. 

Expansão 
 $               

3.000.000  
2004 2004 Resende 

Fabricação de 
produtos 
químicos 

Novartis Suíça 

Investimento na 
unidade de substân-
cias ativas e moderni-
zação da fábrica 

Expansão/Modernização 
 $            

18.556.701  
2004 2004 Resende 

Fabricação de 
produtos 
químicos 

PSA Peugeot 
Citroën 

França 

Investimento para 
produção do modelo 
206sw, versão perua, 
derivada do Peugeot 
206 

Expansão 
 $            

50.000.000  
2004 2004 Porto Real 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

BMB Mode 
Center 

Brasil 
Ampliação em 50% 
da capacidade de 
produção de veículo 

Expansão 
 $               

1.831.502  
2005 2005 Porto Real 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

White Martins EUA 

Investimento para 
ampliação da produ-
ção de GNV e kit de 
instalação 

Expansão 
 $            

65.000.000  
2005 2005 

Barra Man-
sa/Manaus 

Fabricação de 
produtos 
químicos 

Novartis Suíça 

Investimento para 
capacitação da fábri-
ca na produção de 
medicamentos gené-
ricos 

Expansão/Modernização 
 $            

26.371.308  
2005 2005 Resende 

Fabricação de 
produtos 
químicos 

Michelin do 
Brasil 

França 
Investimento para 
produção de pneus 
de 17 e 19 polegadas  

Expansão/Modernização 
 $            

50.000.000  
2006 2007 Itatiaia 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plástico 

Companhia 
Siderúrgica 
Nacional 

Brasil 
Construção de fábrica 
de cimento 

Implantação/Expansão 
 $         

185.000.000  
2006 2008 Volta Redonda 

Fabricação de 
produtos 
minerais não-
metálicos 

Companhia 
Siderúrgica 
Nacional 

Brasil 

Construção de unida-
de de produção de 
vergalhões, perfis e 
fio-máquina  

Implantação/Expansão 
 $         

113.000.000  
2006 2008 Volta Redonda 

Metalurgia 
Básica 

Cervejaria 
Cintra 

Portugal 
Aumento da rede de 
distribuição e capaci-
dade de produção 

Expansão 
 $               

3.738.318  
2007 2008 Piraí 

Fabricação de 
produtos 
alimentícios e 
bebidas 
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Saint-Gobain França 
Expansão da fábrica 
de tubos, conexões e 
válvulas 

Expansão 
 $               

5.102.041  
2007 2007 Barra Mansa 

Fabricação de 
produtos de 
metal, exclusi-
ve máquinas e 
equipamentos 

PSA Peugeot 
Citroën 

França 

Investimento para 
produção de nova 
família de automó-
veis 

Expansão 
 $            

62.146.893  
2008 2008 Porto Real 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Volkswagen do 
Brasil 

Alemanha 

Expansão da capaci-
dade de produção e 
criação de novos 
produtos 

Expansão/Modernização 
 $         

564.971.751  
2008 2012 Resende 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Votorantim 
Metais 

Brasil 
Implantação de usina 
siderúrgica 

Implantação/Expansão 
 $         

529.100.529  
2008 2012 Resende 

Metalurgia 
Básica 

MAN Latin 
America 

Alemanha 

Investimento para 
começar a produzir 
caminhões pesados 
de 400 a 680 cv 
de potência. 

Expansão 
 $         

456.621.005  
2.009 2012 RESENDE - RJ 

Fabricação de 
Caminhões e 
ônibus 

GEFCO (PSA 
Peugeot 
Citroën) 

França 

Investimento para 
dobrar a capacidade 
de estocagem de 
carros 

Implantação / Moderni-
zação 

 $               
5.365.854  

2.009 2009 Porto Real 
Transporte 
terrestre 

Laticínios Bom 
Gosto 

Brasil 

Investimento em 
modernização das 
instalações da unida-
de adquirida da 
Nestlé 

Modernização  10,362,694  2.009 NI 
BARRA MANSA 
- RJ 

Fabricação de 
Laticínios 

Michelin do 
Brasil 

França 

Investimento na 
construção de uma 
segunda fábrica de 
pneus para carros 
de passeio e cami-
nhonete 

Implantação  200,000,000  2.009 2011 ITATIAIA - RJ 

Fabricação de 
artigos de 
borracha e 
plástico 

Light Brasil 

Investimento na 
construção de duas 
Pequenas Centrais 
Hidrelétricas 

Implantação 
 $            

22.727.273  
2.009 NI PIRAI - RJ 

Geração de 
Energia Elétri-
ca 

Politex Brasil 

Investimento para 
implantação de 
unidade para produ-
ção de 
confecções 

Implantação 
 $            

13.812.155  
2.010 NI RESENDE - RJ 

Confecção de 
artigos do 
vestuário e 
acessórios 
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EDP Portugal 
Investimento para 
construção de usina a 
gás 

Implantação 
 $         

135.680.000  
2.010 2011 Resende 

Eletricidade, 
gás e água 
quente 

Brasspress 
Tracking 

Brasil 
Implantação de 
unidade de logística 

Implantação 
 $            

13.812.155  
2.010 NI Resende 

Transporte 
terrestre 

Grupo Umbria Brasil 
Construção de fábrica 
de massas e molhos 

Implantação 
 $               

6.944.444  
2.010 2011 Volta Redonda 

Alojamento e 
alimentação 

PSA Peugeot 
Citroën 

França 

Investimento para 
aumentar em 50% 
a capacidade fabril da 
unidade 

Expansão 
 $         

725.388.601  
2.010 2012 

PORTO REAL  - 
RJ 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

CSN Cimentos Brasil 

Investimento na 
ampliação da 
capacidade de produ-
ção 

Expansão / Implantação 
 $         

210.000.000  
2.010 2012 

VOLTA RE-
DONDA - RJ 

Fabricação de 
produtos 
minerais não-
metálicos 

Companhia 
Siderúrgica 
Nacional 

Brasil 

Investimentos para 
construção de 2 
novas usinas de aços 
longos 

Implantação 
 $         

222.222.000  
2.010 2012 

VOLTA RE-
DONDA - RJ 

Metalurgia 
Básica 

João Fortes 
Engenharia 

Brasil 

Investimento para 
construção do Shop-
ping Park Sul Volta 
Redonda 

Implantação  112,359,551  2.011 2012 
VOLTA RE-
DONDA - RJ 

Comércio 
Varejista e 
reparação de 
objetos pesso-
ais e domésti-
cos 

MAN Latin 
America 

Alemanha 
Investimento no 
desenvolvimento de 
novos produtos 

Expansão / Implantação 
 $         

574.712.644  
2011 2016 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Random Brasil 
Investimento na 
construção de unida-
de industrial 

Implantação / Moderni-
zação 

 $            
18.072.289  

2.011 2011 Resende 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

LS Cable 
Coreia do 
Sul 

Investimento da 
instalação de uma 
nova fábrica de cabos 
e fios. 

Implantação  250,000,000  2.011 NI RESENDE - RJ 
Fabricação de 
Equipamentos 
de Informática 

Hyundai 
Coreia do 
Sul 

Investimento na 
construção de fábrica 
para produção de 
escavadeiras, 
retroescavadeiras e 
pás carregadeiras. 

Implantação  150,000,000  2.011 NI ITATIAIA - RJ 
Fabricação de 
Máquinas e 
Equipamentos 
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Nissan França 
Construção Fábrica 
de 200 mil veícu-
los/ano 

Implantação 
 $    

1.494.252.874  
2.011 2014 Resende 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

CBS Previdên-
cia 

Brasil 
Investimento para 
construção do shop-
ping Volta Redonda 

Implantação  112,359,551  2.012 NI 
VOLTA RE-
DONDA - RJ 

Comércio 
Varejista e 
reparação de 
objetos pesso-
ais e domésti-
cos 

PSA Peugeot 
Citroën 

França 
Investimento para 
dobrar a produção 
de veículos 

Expansão 
 $    

1.321.839.080  
2.012 2015 

PORTO REAL  - 
RJ 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Faurécia (PSA 
Peugeot 
Citroën) 

França 

Investimento para a 
construção de 02 
linhas de produção 
de para-choques 
para a Volkswagen e 
PSA Peugeot-Citroën 

Implantação 
 $            

80.808.081  
2.012 2012 Porto Real 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Saint-Gobain França 

Investimentos para 
melhorias nos setores 
de segurança e meio 
ambiente 
e para a moderniza-
ção do parque 
industrial 

Modernização  23,391,813  2.012 2012 Barra Mansa 
Metalurgia 
Básica 

Companhia 
Siderúrgica 
Nacional 

Brasil 
Expansão da produ-
ção de aços longos 

Expansão 
 $    

1.565.656.566  
2.013 2013 Volta Redonda  

Metalurgia 
Básica 

GEFCO (RZD 
Russian Rail-
ways) 

Rússia 
Expansão do centro 
de pós-produção do 
centro logístico 

Expansão 
 $               

4.040.404  
2.013 NI Porto Real 

Fabricação e 
montagem de 
veículos auto-
motores, 
reboques e 
carrocerias 

Pátria Investi-
mentos 

Brasil 
Construção de um 
complexo logístico e 
industrial 

Implantação 
 $            

91.324.201  
2.013 2014 Itatiaia 

Atividades 
auxiliares e 
anexas do 
transporte e 
agências de 
viagem 

Valor Total dos 
Investimentos    

 $    
8.947.272.366      

Fonte: RENAI/MDIC, 2004-2013 
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ANEXO III: Mapa do Polo Industrial de Camaçari 


