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RESUMO 
 

 

Esta dissertação busca avaliar o processo da evolução da Ocupação 

Industrial na Região do Grande ABC, no período de 1995 – 2005. O primeiro 

capítulo trata da influência da política macroeconômica, a partir do Plano Collor, 

no mercado de trabalho da indústria. O segundo capítulo retrata a Ocupação 

Industrial no Brasil, com destaque ao perfil dos ocupados da indústria do Brasil. O 

terceiro capítulo traz a análise sobre a Transformação da Indústria no ABC, com 

destaque aos fatores locacionais, transformações e mudanças organizacionais, 

mudanças tecnológicas e produtividade. O quarto capítulo faz uma discursão 

sobre a ocupação Industria na Região do ABC, com ênfase no exame do 

comportamento das variáveis do nível de ocupação e o perfil dos ocupados na 

indústria do ABC. 

 

Palavras-Chave: Macroeconomia, Região do Grande ABC Paulista, Ocupados na 

Indústria, Reestruturação produtiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This paper tries to evaluate the evolution process of Industrial Occupancy in the 

Greater ABC Area, during the period 1995 to 2005. The first chapter points the 

influence of macroeconomic policy, since Economic Collor Plan, over the labour 

market of the industry. The second chapter describes the Industrial Occupancy in 

Brazil, focusing the profile of the workers allocated on the Brazilian industry sector. 

The third chapter analysis the profile changing on the industries of Great ABC 

Area, showing up  local characters, changes in organizational framework, 

technological change and productivity. The fourth chapter introduces a discussion 

about the workers allocation on the industries of Great ABC Area, with special 

attention on the behavior of indicators related to the level of occupancy and the 

profile of industries located on Great ABC Area. 
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INTRODUÇÃO 

 

A localização estratégica da região do Grande ABC, entre o maior centro 

consumidor do país e a região portuária santista, está na raiz de seu 

desenvolvimento sócio – econômico. Localizada a Sudeste da região 

metropolitana de São Paulo, cortada pelo complexo rodoviário Anchieta e 

Imigrante e pela Estada de Ferro Santos - Jundiaí, abrange uma área de 

aproximadamente de 825 km². Segundo Seade (2004) sua população é estimada 

em 2,5 milhões de habitantes. O Grande ABC é constituído por sete municípios: 

Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires 

e Rio Grande da Serra. Junta, a região detinha, em 2005, R$ 52,46 bilhões do PIB 

(Produto Interno Bruto) nacional, número que equivale a 2,44% conforme IBGE. 

Segundo a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (2006), a 

região apresenta um alto padrão de vida e é responsável por 12% da atividade 

industrial do Estado de São Paulo. Além da presença de grandes empresas do 

setor automobilístico, o ABC também se destaca pela força de seu complexo 

químico-petroquímico e por inúmeras indústrias de autopeças sendo o principal 

pólo automotivo do país.  

As atividades fabris marcaram profundamente a região por mais de meio 

século. A chegada das grandes montadoras e, no rastro delas, de toda a sua 

cadeia de suprimentos (indústrias de autopeças, oficinas, escolas técnicas etc.) 

transformou radicalmente não apenas o perfil econômico, como também a vida 

social, política e cultural. A região é um dos marcos mais visíveis do esforço 

brasileiro em busca da industrialização, em substituição ao modelo de economia 

rural predominante até então no país. Junto com o período industrial, surgiram os 

operários mais preparados, mais bem remunerados do país (os metalúrgicos), e 

também os mais combativos e organizados, dando origem a um novo sindicalismo 

que rompeu com a tradição do velho trabalhismo da época de Vargas.  

Nas últimas décadas, entretanto, a pujança econômica da região começou 

a ser ameaçada. Por razões operacionais, em busca de mais eficiência e de 

vantagens fiscais, entre outras razões, algumas montadoras começaram a 
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desativar suas linhas de montagem e transferí-las para outras cidades. O cenário 

de imensos galpões vazios, em número cada vez maior, passou a pesar como 

uma sombra sobre o futuro da região. 

Para tentar solucionar a situação acima, durante o governo Collor, após a 

abertura comercial foi constituído as câmaras setoriais, foi a tentativa encontrada 

para a implantação de medidas econômicas que evitassem o sucateamento do 

parque industrial instalados no Brasil, principalmente no ABC. Neste sentido, 

buscava-se não apenas a manutenção dos níveis dos empregos, produção e 

impostos, mas também os ganhos de qualidade e produtividade até então 

impraticáveis pela indústria nacional. 

A partir de então, foi dada a largada para o início de um processo de 

reestruturação produtiva, sem procedentes na história econômica nacional e 

regional do ABC, visando atingir os padrões internacionais de qualidade e 

produtividade. Neste contexto, o modelo de organização Taylorista/Fordista foi 

colocado em xeque e algumas inovações administrativas passaram a fazer parte 

da agenda permanente dos empresários.    

No período pós - Plano Real, houve uma intensificação da necessidade de 

mudanças organizacionais e produtivas, devido à adoção de políticas econômicas 

de corte neoliberal e à revolução tecnológica nos meios de produção. 

Estimativas realizadas com base na PED(Pesquisa de Emprego e 

Desemprego) (Seade/Dieese) revelaram que, ao longo dos anos 1990, a indústria 

do Grande ABC eliminou cerca de 120 mil postos de trabalho. Isso fez com que, a 

participação do setor industrial no total da ocupação da região caísse, de 

aproximadamente 45% (no biênio 1988-1989) para algo em torno de 26% (em 

1999). Essa redução brutal da ocupação industrial na região produziu aumento do 

desemprego e queda da qualidade do emprego. Este quadro mencionado acima 

mostra que nos últimos anos o setor industrial brasileiro sofreu profundas 

mudanças. Como a região do ABC é eminentemente industrial e é um importante 

núcleo da industrialização brasileira, essas mudanças atingiram em cheio o 

Grande ABC. Os efeitos dessas transformações no mercado de trabalho regional 

foram dramáticos. 
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Essa profunda crise no emprego industrial é responsável, em grande parte, 

por uma série de diagnósticos apressados que passaram a caracterizar o ABC 

como uma região economicamente decadente, em vias de se desindustrializar, 

com perda contínua de importância econômica no cenário nacional. 

A essa dinâmica estrutural da indústria no ABC, somam-se agora os ventos 

favoráveis da conjuntura macroeconômica brasileira. Com a desvalorização 

cambial de 1999 e o reaquecimento da economia brasileira a partir de 2004, resta 

saber se a tendência de desestruturação do mercado de trabalho industrial 

continua na região ou não. 

  Neste sentido, esta dissertação tem como propósito central, discutir a 

ocupação industrial na Região do ABC no período que compreende de 1995 a 

2005. Este trabalho busca apresentar e avaliar a evolução do nível de ocupação, 

do perfil dos ocupados e da renda dos trabalhadores na indústria da região. 

  O procedimento de pesquisa utilizado será a pesquisa bibliográfica, que 

tem como fonte a literatura nacional relacionada ao processo de reestruturação 

produtiva da indústria no Brasil e na região do ABC.  A principal fonte de dados 

empíricos sobre a ocupação industrial será a PED (Pesquisa de Emprego e 

Desemprego) da SEADE/DIESSE (Fundação Sistema de Análise de 

Dados/Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos). 

A dissertação está organizada em quatro capítulos, além desta introdução e 

da conclusão. No primeiro capítulo, “Economia Brasileira e Mudanças Recentes na 

Indústria Nacional”, é discutido o ambiente Macroeconômico da Economia 

Brasileira, fazendo um paralelo entre os governos de Collor, FHC e Lula. Faz – se 

também uma análise das Transformações Produtivas na Indústria, das Mudanças 

Tecnológicas, Mudanças Organizacionais, Inovações e Produtividade. O propósito 

desta análise é verificar o quanto esses variáveis afetaram o mercado de trabalho 

e a produtividade das indústrias no Brasil.     

O segundo capítulo, “Ocupação Industrial do Brasil”, pretende discutir a 

evolução do nível de ocupação na indústria Brasileira, juntamente com o perfil dos 

trabalhadores da indústria nacional, o que compreende idade, escolaridade, 
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gênero etc. São discutidos também salários e grau de instrução dos trabalhadores 

do setor industrial.   

Já o terceiro capítulo aborda a transformação da Indústria no ABC, no qual 

se discutiu as conseqüências da política macroeconômica na industria da região 

do ABC, os fatores locacionais que influenciaram as indústrias a se instalar na 

região, as transformações produtivas e a mudança organizacional ocorridas na 

Região do ABC, além da inovação e da produtividade da Região.  O propósito 

desta análise é verificar o quanto estas variáveis afetaram a produção na indústria 

da região, e conseqüentemente os trabalhadores. O principal material usado para 

esta análise é a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) e Pesquisa da 

Atividade Econômica Paulista - PAEP, ambas da fundação SEADE. Também são 

usados os dados de valor adicionado fiscal (VAF) da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo. 

O quarto capítulo trata da ocupação industrial no ABC. Discute a evolução 

do nível de ocupação na indústria na região do ABC, juntamente com o perfil 

pessoal dos trabalhadores, o que compreende idade, escolaridade e gênero. É 

discutida também a evolução dos rendimentos dos trabalhadores do setor 

industrial da região do Grande ABC. 
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Capítulo 1 – ECONOMIA BRASILEIRA E MUDANÇAS RECENTES NA 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

 

1.1-Traços Gerais da Situação Macroeconômica nos Governos Collor e 

Fernando Henrique Cardoso 

 

 A partir da segunda metade da década de 1980, ocorreu uma generalizada 

abertura comercial nos países latino-americanos. No Brasil o processo começou 

em 1988 com a eliminação dos controles quantitativos e administrativos sobre 

suas importações e uma proposta de redução de tarifas. (PAES, 2004, p.04). 

Conforme Paes (2004, p.04), a abertura provocou uma profunda 

reestruturação industrial no Brasil, beneficiando os consumidores com maior 

disponibilidade de bens e serviços, melhores preços e tecnologia, embora com 

impacto negativo sobre o nível de emprego. A indústria nacional, ao contrário dos 

concorrentes internacionais, foi prejudicada por tributação e juros elevados, 

carências de infra-estrutura e excessiva burocracia.    

Mas foi durante o governo do presidente Collor, com o lançamento do Plano 

Collor, que foi formalizado com edição de um conjunto de medidas provisórias 

(MPs), onde sua intenção é contemplar as linhas clássicas de intervenção na 

economia, como as políticas de renda, fiscal e monetária. Além disto o estado 

tinha outras preocupações, visando reforçar a ação do Estado na dimensão da 

crise fiscal, destacando se a reforma administrativa, a privatização e a alienação 

de ativos públicos, além de cortes de subsídios e redução dos níveis de 

sonegação.  (MORAES, 1999, p178).  

A abertura da economia brasileira intensificou-se a partir de 1990. A tarifa 

nominal média de importações, que era de cerca de 40% em 1990, foi reduzida 

gradualmente até atingir seu nível mais baixo em 1995 (13%). (PAES, 2004, p.01). 
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Associada a essa redução tarifária, outras medidas importantes foram 

introduzidas, tais como o término do sistema de anuência prévia para as 

importações, o fim do anexo C¹ da Carteira de Comércio Exterior (Cacex), a 

suspensão da exigência de programação anual para importar, extinção das 

reservas de mercado e eliminação das zonas de processamento de exportação 

(ZPEs). Todas essas mudanças não-tarifárias ocorreram em um período 

curtíssimo de tempo. (MARTINS, 2006, p.32).   

Entre setembro de 1990 e fevereiro de 1991, foram criados mecanismos 

institucionais que visavam a transformação do setor produtivo nacional por meio 

dos seguintes instrumentos: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

(PBQP), Programa de Apoio a Capacidade Tecnológica da Indústria (PACTT), 

Programa de Fomento à Competitividade Industrial (PCI), e os Grupos Executivos 

de Política Setorial (GEPS). (MARTINS, 2006, p.32).               

 Segundo Paes (2004, p.03), além destas medidas citadas acima, foram 

tomadas outras medidas, como as relacionadas ao quadro fiscal. O Presidente 

Collor adotou um programa de drástica redução da dívida interna, de corte nos 

gastos públicos e de aumento da receita fiscal. Isso permitiu que se atingisse um 

superávit primário de 4,5% do PIB. No entanto, dada à precariedade do ajuste, 

cujos efeitos foram passageiros, o superávit primário reduziu-se à metade já em 

1991.       

 Conforme Paes (2004, p.03), houve confisco dos depósitos a vista e 

aplicações financeiras, prefixação da correção dos preços e salários, adoção  de 

câmbio flutuante, tributação ampliada sobre as aplicações financeiras e a 

chamada “reforma administrativa”, que resultou no fechamento de inúmeros 

órgãos públicos e na demissão de grande quantidade de funcionários.     

 

 

 

 

¹ - Lista de Produtos cuja Importação era proibida.  
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A combinação da nova política industrial, juntamente com a recessão 

provocada pela política de estabilização, no biênio 1990-1992, provocou uma 

queda de quase 10% do PIB, o que obrigou boa parte das empresas a fazer um 

severo ajuste que se estenderia ao longo dos anos subseqüentes, como 

conseqüência houve aumento do número de demissões. (PAES, 2004, p.01).  

O Plano Real foi um plano de estabilização criado pelos economistas em 

sua maioria oriundos da PUC-RJ; e implantado pelo ex-ministro da Fazenda 

Fernando Henrique Cardoso no governo de Itamar Franco, em 1994, que teve 

como principal medida a troca da moeda, transformando a URV (Unidade Real de 

Valor) em Real, restabelecendo uma das funções da moeda: como reserva de 

valor. 

Conforme Oliveira (2001,p.01), o objetivo deste plano era estabilizar os 

preços da economia, combater a inflação crônica e conquistar mudanças mais 

sólidas na área social. A solução para combater esse aumento era adotar 

estratégias gradualistas e não intervencionistas, ou seja, por meio do programa de 

ajuste fiscal que buscaria o equilíbrio das receitas e das despesas do governo, 

para avançar na tentativa de desindexar a economia e introduzir uma nova moeda.  

A primeira fase de implementação do Plano Real consistiu no 

estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, pois o equilíbrio fiscal era 

considerado, pela equipe econômica, uma condição essencial para a estabilização 

da economia e, conseqüentemente, para o início de um processo de 

desenvolvimento sustentado de longo prazo. Só que o governo não conseguiu 

realizar o equilíbrio das contas.(PAES, 2004, p.06). 

Nesta primeira fase, implantada com o Programa de Ação Imediata (1993), 

o objetivo do governo com a criação do PAI era de assegurar a retomada do 

crescimento econômico em bases sustentáveis. (OLIVEIRA, 2001, p. 02). 

Segundo Paes (2002, p.06), esse programa estabeleceu um conjunto de 

medidas voltadas à redução e maior eficiência dos gastos da União como: 

saneamento dos bancos federais, equacionamento das dívidas de estados e 

municípios com a União, controle mais rígidos dos bancos estaduais, etc., e 

aperfeiçoamento do programa de privatizações.  
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A segunda fase do Plano Real baseou-se na implementação de um índice 

monetário denominado URV. A URV foi implementada para servir de transição 

para a introdução de uma nova moeda, a URV foi utilizada para restaurar a função 

de unidade de conta da moeda, que havia sido destruída pela inflação, bem como 

para referenciar preços e salários. (LACERDA, 1999, p.203). 

   A URV representava a indexação generalizada da economia brasileira. 

Pretendia-se, assim, restaurar a função, perdida devido ao recrudescimento 

inflacionário, de unidade de conta da moeda, servindo como referência para 

preços e salários, e constituindo um processo de eliminação da memória 

inflacionária. (PAES, 2002, p.06).  

O critério de neutralidade distributiva fundamentou a implantação da URV, o 

objetivo desta fase de indexação completa da economia era o de promover todos 

ao ajustes de preços relativos com base nesta moeda indexada e acomodar a 

participação dos diversos agentes na renda, eliminando o conflito distributivo. 

Segundo Vasconcelos, Greumaud e Toneto Jr (1999, p.290), a etapa 

decisiva do plano consistiu na introdução da nova moeda, o Real. O valor desta 

moeda foi inicialmente protegido por uma série de medidas, como a tentativa de 

limitar constitucionalmente a emissão de moeda e fixação de um teto máximo para 

a taxa de câmbio.    

Os autores mencionados acima afirmam que a única forma que o Brasil 

tinha para estabilizar seus preços seria ancorar sua moeda no dólar. O país 

passou a utilizar a chama âncora cambial, por este motivo o Brasil não podia fazer 

com que o câmbio acompanhasse a inflação, uma vez que seria sacrificada a 

estabilização em virtude de todos os preços estarem indexados ao dólar.  

Segundo Bresser (2003, p.338), para manter a âncora cambial, o ministro 

Pedro Malan manteve o câmbio valorizado e taxa de juros artificialmente altos 

entre 1995 e 1998. A conseqüência deste ato foi o desequilíbrio do consumo e a 

diminuição da poupança interna. A situação econômica do país agravou-se depois 

com a crise externa, com desequilíbrio e a crise de balanço de pagamento, com a 

alta taxa de juros que dificultava os investimentos e promovia o desequilíbrio 

fiscal.    



 19 

Em 1999, o presidente da República, decidiu deixar o câmbio flutuar. 

Entretanto em 2001, com a crise da Argentina, e início da recessão dos EUA, a 

depreciação do câmbio avançou e chegou a R$ 2,80 por dólar.  O Banco Central, 

em nome da meta de inflação, elevou a taxa de juros básica, fazendo-a voltar aos 

níveis mais elevados do mundo. (BRESSER, 2003, p. 338).  

O câmbio valorizado, ao não garantir aos exportadores um câmbio mais 
compensador, reduzia exportações, e, ao aumentar artificialmente os salários da classe 
média, propiciava o aumento do consumo e a diminuição da propensão a poupar. Esta 
diminuição, que pode ser derivada do conceito contábil de poupança, era confirmado, no 
plano da teoria Keynesiana, pela queda dos investimentos e pela conseqüente não 
realização da renda potencial que a alta taxa de juros provoca. Como ”compensação” 
perversa, a taxa de câmbio artificialmente baixa, além de manter os ricos artificialmente 
ricos em dólares, reduzia o valor em reais da dívida pública indexada em dólares e sua 
porcentagem em relação do PIB. (BRESSER, 2003,p. 340). 

 

A política de taxas de juros tão elevadas praticada no Brasil no último 

período de FHC gerou muitos problemas, exceto para os rentistas. Os 

empresários perderam porque foram desestimulados a investir, os trabalhadores 

perderam porque se reduziu o nível de empregos; ganharam apenas os rentistas, 

que receberam, de janeiro a setembro de 2001, o equivalente a 12% do PIB na 

forma de juros. (BRESSER, 2003, p.340). 

A taxa de juros elevada aumentava a dívida interna do país e sinalizava 

para o exterior a insegurança das autoridades monetárias locais quanto à 

estabilidade da economia brasileira. Esta sinalização por sua vez, legitimava o alto 

risco-Brasil, e, portanto, a taxa de juros paga pelos empréstimos do país no 

exterior, o que induzia o aumento das taxas de juros. (BRESSER, 2003, p. 341). 

Não adianta tentar pôr a culpa na crise internacional, pois o governo teve pelo 
menos quatro oportunidades para desmontar a armadilha de juros altos e câmbio 
sobrevalorizado criado pela sua própria política econômica: antes e depois da crise 
mexicana, antes da crise asiática e antes da crise russa. Ao não fazê-lo, as autoridades 
financeiras conduziram o país a um endividamento interno e externo explosivo. Esta 
situação de endividamento com altos juros estourou as finanças públicas federais, 
estaduais e municipais, produzindo um déficit operacional superior a 7% do PIB, dos quais 
a quase totalidades são juros das dívidas públicas. (TAVARES, 1999, p. 113). 

 
Conforme Bresser (2003, p.336), os maus resultados econômicos do Brasil 

nos anos 1990, evidenciados pela baixa taxa de crescimento, pelo grande 

aumento da dívida do Estado e do país, ou seja, da dívida pública e da dívida 
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externa, pelos altos níveis de desemprego e pela nova crise de balanço de 

pagamento, podem ser atribuídos à política de câmbio e de juros equivocada.  

 Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República, 

em janeiro de 1995, as perspectivas econômicas que se abriram para o país 

pareciam as melhores possíveis. Mas não foi o que aconteceu, nos oitos anos de 

mandato do Fernando Henrique Cardoso, a média da taxa de crescimento do PIB 

foi de apenas 2,1% ao ano, o que significa um crescimento da renda por habitante 

em torno de 1% ao ano. (BRESSER, 2003, p.335). 

Em 1998 o Brasil tinha um enorme déficit em conta corrente juntamente 

com déficit público, somados à crise da Rússia, aumentaram a desconfiança dos 

credores e dificultaram a obtenção de créditos externos. A grande perda de 

reservas cambiais levou o Brasil a recorrer ao FMI, que ofereceu uma linha de 

empréstimos de US$ 41,5 bilhões a serem sacadas sob demanda. (PAES, 

2004,p.5). 

Conforme o autor mencionado acima, em janeiro de 1999, existiam muitas 

dúvidas sobre a capacidade do Brasil de honrar os compromissos com o FMI. 

Manter a taxas de juros elevadas era muito prejudicial ao país, pois o seu aumento 

agravaria a recessão e diminuiria a receita do governo, afetando-o também nas 

suas contas pela elevação do custo do financiamento da dívida pública. A 

mudança do sistema cambial (de fixo para flutuante) permitiu um ajuste lento no 

balanço de pagamentos reduzindo consideravelmente o déficit em conta corrente. 

A partir desde momento a sustentação do plano Real deixou de ser a âncora 

cambial, e passou a ser âncora monetária. 

 Em 2002, a desconfiança dos credores com a provável eleição de Lula 

para a Presidência da República contribuiu para uma nova crise cambial. Em 

decorrência da crise a taxa de câmbio voltou a subir para aproximadamente R$ 

4,00 por dólar. (BRESSER, 2003, p.342).                                 

Além dessas dimensões macroeconômicas, o período foi marcado pelas 

privatizações. O processo de privatização brasileiro teve seu início de forma mais 

consistente a partir do lançamento do Plano Nacional de Desestatização em 1990.  
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A privatização passou a ser uma prioridade da política econômica, fazendo 

parte de um amplo conjunto de reformas estruturais orientadas para a 

modernização do papel do Estado e da economia como um todo, incluindo a 

liberalização comercial e a desregulamentação do mercado doméstico. A partir de 

então, foram incluídas na lista de empresas privatizáveis algumas das grandes 

empresas estatais, estabelecidas nas décadas de 1950 a 1970. (GIAMBIAGI, 

2001,p.383). 

Segundo o mesmo autor, entre 1990 até 1995 o processo de privatização 

esteve inserido em uma estratégia geral do governo, que contemplava a 

proclamada “reformas de mercado”, (abertura comercial, desregulamentação da 

economia, redução do tamanho do estado).  

Nesta fase, o processo de privatização privilegiou as empresas dos setores 

industriais, siderurgia, petroquímica e fertilizante. A escolha da Usiminas, empresa 

lucrativa, atualizada tecnologicamente e de porte significativo, para inaugurar o 

processo, visou principalmente dar credibilidade às intenções privatizantes do 

governo. No ano de 1991 teve o início o processo de privatizações da siderurgia, e 

esse processo ocorreu até o ano de 1994; já a Petroquímica teve suas 

privatizações no período compreendido entre 1992 a 1996; o setor de fertilizante 

teve seu processo de privatização realizado entre 1995 até 1994. (GIAMBIAGI, 

2001,p.392).  

O objetivo do Plano Nacional de Desestatização (PND) era passar as 

empresas para as mãos privadas, e assim as empresas poderiam ampliar sua 

capacidade produtiva e investir em modernização, com importantes impactos 

sobre a produtividade e, conseqüentemente, sobre a competitividade dos produtos 

brasileiros.  

 A potencial retomada dos investimentos e solução dos gargalos em setores-chave 
da infra-estrutura (energia, telecomunicações, portos, transportes, rodovias, ferrovias) 
traria ganhos para o sistema econômico como um todo, viabilizando a retomada de altas 
taxas de crescimento no futuro.(GIAMBIAGI, 2001, p.376).            
 

Conforme o mesmo autor, outro ponto importante a se destacar é que 

haveria um ganho de eficiência, ao nível da empresa em decorrência da simples 

transferência do controle estatal para o privado. Isto explicar-se-ia pelo fato de que 
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os conflitos gerados pela existência da dupla face da empresa estatal deixariam 

de existir. Essa dupla face decorre do fato de que, por um lado, sendo uma 

empresa do setor produtivo como outra qualquer, a estatal busca a geração de 

lucros, e por outro lado sendo uma empresa pública ela tem também um objetivo 

social, estando sujeita à ingerência do governo, principalmente, no que diz 

respeito a seu uso como instrumento de política econômica. (GIAMBIAGI, 2001, p. 

377).           

 

1.2 Traços Gerais da Situação Macroeconômica no Governo Lula 

 

Os resultados obtidos nos três primeiros anos do governo Lula reproduzem 

exatamente a taxa média de crescimento registrado no primeiro mandado de 

quatro anos (1995-1998) de FHC, ou seja, uma taxa média de 2,6% ao ano. No 

plano da política econômica, o governo Lula conseguiu manter um padrão 

cauteloso, que seguiu basicamente, o estilo e o conteúdo herdados do governo 

anterior. Com a busca da estabilidade no plano monetário, a autoridade monetária 

ganhou autonomia de fato e o governo estabeleceu a manutenção da 

responsabilidade fiscal, manteve a política de metas de inflação e de superávit 

primário, continuou com a adesão plena ao regime de flutuação cambial e 

preservou um bom diálogo com entidades financeiras internacionais, multilaterais 

e privadas. (ALMEIDA, 2006, p.02).           

Após as sucessivas crises cambiais, as empresas endividadas em dólar 

decidiram reduzir sua exposição, aquelas sem hedge natural, as não 

exportadoras. Contribuiu também para isso a decisão do governo, após 2003, de 

reduzir a parcela da dívida pública indexada ao câmbio, cujo efeito prático foi um 

maior encarecimento do hedge. O Banco Central iniciou a compra dos títulos da 

dívida externa de vencimento mais curto, originários da renegociação do Plano 

Brady, lançando mão de reservas disponíveis. (CARNEIRO, 2006, p.12). 

Segundo o mesmo autor, apesar da redução da dívida externa, pública e 

privada em relação a porcentagem do PIB, ocorreu a estabilização do indicador de 

vulnerabilidade externa mais geral que mede a relação passivo externo 

líquido/exportações. Fatores como a desaceleração do crescimento das 
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exportações não podem ser ignorados, mas o central é a retomada dos fluxos de 

investimento. Além da ampliação do Investimento Direto Externo (IDE), cabe 

destaque para a entrada de investimentos de portfólio direcionados para a Bolsa 

de Valores. 

Dadas as elevadas taxas de juros praticadas pelo Banco Central, como 

pretexto para manter a inflação nos limites da meta, num contexto de farta liquidez 

internacional, redução de risco-país e melhora progressiva da conta corrente, 

formou-se uma convenção quanto a futuras apreciações do real.  

Com a apreciação do Real, houve o barateamento dos bens 

comercializáveis em moeda doméstica que certamente beneficiou os 

consumidores, em particular certas camadas da população, via redução de preços 

de bens importados. O encarecimento dos bens comercializáveis em dólar tem um 

duplo efeito: para as commodities ele tem pouco significado dado que os preços 

são crescentes no mercado internacional. Para os manufaturados implica perda de 

competitividade e de mercados. 

A queda da dívida externa, no valor da dívida líquida, foi provocada, 

basicamente, por três fatores. O primeiro foi o processo de valorização da taxa de 

câmbio. A enorme liquidez do mercado financeiro internacional e a rentabilidade 

das aplicações em reais garantida pela taxa de juros vigentes, ao lado dos saldos 

positivos do balanço comercial, provocaram a valorização do câmbio a partir de 

2003 e a redução do custo da dívida externa em reais. O segundo fator 

responsável pela queda da dívida externa foi o resgate dos bônus de 

renegociação (bradies) e a amortização de obrigações junto a organismos 

multilaterais, realizado em boa medida, com a compra de dólares no mercado. E, 

finalmente, o terceiro foi o aumento das reservas internacionais. A conjugação 

desses elementos permitiu queda da dívida externa em termos absolutos e de sua 

participação no montante da dívida líquida do setor público. No final de 2005 a 

dívida externa liquida respondeu por apenas 2,6% do PIB. A situação da dívida 

interna, por outro lado, embora não apresente risco previsível de default, é bem 

mais complicada. Após apresentar ligeira queda em 2004, em termos de 
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participação no PIB, voltou a crescer com força em 2005 em razão do 

endurecimento da política monetária.(LOPREATO, 2006, p.200). 

 

Tabela 1 - Taxas de Câmbio do Real (Em US$) Ref. Anos 1997 Até 2005 

Período Comercial             

    Fim de período     Média do período     

    Compra   Venda   Compra   Venda   

    Taxa Variação Taxa Variação Taxa Variação Taxa Variações (%) 

      (%)   (%)   (%)     

                  No ano 

ano                   
1997   1,1156 7,41 1,1164 7,41 1,0779 7,32 1,0787 7,31 

1998   1,2079 8,27 1,2087 8,27 1,1603 7,64 1,1611 7,64 

1999   1,7882 48,04 1,7890 48,01 1,8150 56,43 1,8158 56,39 

2000   1,9546 9,31 1,9554 9,30 1,8287 0,75 1,8295 0,75 

2001   2,3196 18,67 2,3204 18,67 2,3514 28,58 2,3522 28,57 

2002   3,5325 52,29 3,5333 52,27 2,9301 24,61 2,9309 24,60 

2003   2,8884 -  18,23 2,8892 -  18,23 3,0707 4,80 3,0715 4,80 

2004   2,6536 -  8,13 2,6544 -  8,13 2,9249 -  4,75 2,9257 -  4,75 

2005   2,3399 -  11,82 2,3407 -  11,82 2,4333 -  16,81 2,4341 -  16,80 

Boletim do Banco Central do Brasil       

Fonte: Banco Central (2006) 

 

Segundo Carneiro (2006, p.14), olhada a política macroeconômica do ponto 

de vista da estabilização da taxa de câmbio, os resultados foram expressivamente 

negativos com a acentuada valorização. Em relação à inflação, apesar da não 

obtenção de resultado estritamente circunscritos às metas estabelecidas em 

alguns anos, a política monetária foi eficaz para manter a inflação em baixo 

patamar, em torno de 6% ao ano, em média.  

Quanto ao ajuste fiscal, ele foi conseguido com o crescimento simultâneo 

dos gastos e das receitas. Houve um aumento generalizado, maior da carga de 

juros ante as despesas correntes, enfrentado por um crescimento mais que 

proporcional da carga tributária. Este último permitiu a obtenção de um superávit 

primário crescente, mas não chegou a cobrir a totalidade das despesas com juros, 

deixando remanescente um pequeno déficit nominal. Este, todavia, não foi de 

magnitude suficiente para impedir a queda da relação dívida/PIB. (CARNEIRO, 

2006, p.16). 
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Um primeiro aspecto a destacar nesse perfil de ajuste fiscal é o seu caráter 

concentrador de renda. O aumento das despesas, das quais o maior foi o relativo 

aos juros, ampliou o caráter regressivo do gasto público, pois cerca de 15% de 

seu total converteram-se em pagamento de juros. O fato do aumento desse tipo 

de gasto ter sido financiado por ampliação de carga tributária num regime 

reconhecidamente regressivo constitui um fator adicional de concentração da 

renda.  

Devido ao fato das despesas públicas estarem vinculadas e devido a 

obrigatoriedade de origem constitucional, os cortes terminaram por se concentrar 

nos investimentos. Estes últimos atingiram seus menores patamares já 

observados na história contemporânea do país, criando um sério constrangimento 

à retomada do crescimento. (CARNEIRO, 2006, p.16). 

Conforme Oreiro (2005, p.22), no inicio do segundo semestre de 2004, o 

Banco Central do Brasil iniciou um processo de elevação da taxa básica de juros, 

a taxa do Sistema Especial da Liquidação e Custodia (SELIC), com o declarado 

objetivo de conter as pressões inflacionárias observadas na economia brasileira, 

em decorrência da aceleração do crescimento do produto real, o que fechou o ano 

de 2004 com um crescimento de 5,2% em comparação com 2003. 

A partir de 2005, o Comitê de Política Monetária (COPOM), do Banco 

Central, iniciou um movimento de redução das taxas de juros básicos. Esse 

movimento ainda é pequeno, especialmente quando se observa que as 

expectativas de inflação se reduzem, portanto, os movimentos atuais de redução 

das taxas nominais, ainda são tímidos quando confrontados com as quedas na 

taxa de inflação. Por essa razão, as taxas de juros reais e as taxas de juros 

nominais descontada a perspectiva de inflação, até subiram. (DIESSE, 2005, 

p.02).   
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1.3 – Conseqüência da Política Macroeconômica (1995 a 2005) na 

Indústria Brasileira.  

 

Houve notórias diferenças no desempenho da produção industrial entre a 

primeira e a segunda metade da década de 1990. Na primeira houve recuperação, 

depois da forte retração associada ao Plano Collor. A recuperação teve início em 

1992 e continuou até 1995. Na segunda metade, o aspecto mais marcante foi a 

forte instabilidade. Recorrentemente o crescimento da produção industrial foi 

interrompido por retrações que reduziram drasticamente os níveis de produção.  

(SARTI; LAPLANE 2006, p. 274). 

Conforme os autores acima, a retomada do investimento também não se 

materializou na segunda metade dos anos 1990. As pesquisas realizadas pela 

CNI em parceria com a Cepal mostraram que houve um aumento de curta duração 

(“miniciclo”) de investimento entre 1996 e 1998, com foco na racionalização. As 

empresas estrangeiras concentraram seus recursos na aquisição de empresas 

nacionais e foram relativamente escassos os investimentos criadores de nova 

capacidade produtiva (greenfield). Os setores nos quais os investidores 

estrangeiros construíram novas instalações e também ampliaram 

significativamente a capacidade foram o automotivo e o de equipamentos de 

telecomunicações.  

 Conforme o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) 

(2002,p. 01), a partir de 1996, a sucessão de crises externas impôs um ritmo de 

crescimento modesto à economia, com exceção do ano 2000. O impacto do 

cenário macroeconômico dos anos 1990 na estrutura produtiva pode ser avaliado 

através das mudanças de participação dos setores de atividade no valor 

adicionado e no emprego total da economia. Houve uma queda significativa da 

participação industrial no PIB Nacional no período de sobrevalorização da moeda 

nacional entre 1994 e 1998 (de 23,5% do PIB para 19,7% do PIB), mas que seria 

praticamente neutralizada no período seguinte (1999) quando a mudança da 

política cambial levou a uma significativa desvalorização do Real. A propósito, 

essas breves referências quanto aos resultados da indústria ilustram como o 
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câmbio tem um grande poder sobre a dinâmica industrial brasileira. 

Sobrevalorizações e desvalorizações da moeda nacional são decisivas como 

determinantes, respectivamente, de dinâmicas industriais negativas ou positivas.  

 Conforme o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) 

(2002, p.01), a partir de 1999 com a desvalorização do real, parte dos produtores 

brasileiros começou a buscar novos mercados. Estimulou-se o aumento das 

exportações brasileiras e a substituição das importações. De acordo com o 

estudo, o setor que mais aumentou sua participação no comércio externo 

brasileiro foi o aeronáutico. As exportações da Embraer saltaram de 0,3% do 

comércio total do país em 1998 para 2,1% em 2000. 

Conforme IEDI (2002, p. 01), os setores que já eram superavitários com o 

mercado externo (isto é, geravam mais exportação que importação) foram 

beneficiados no mercado externo pela desvalorização do real. Foi detectado  

crescimentos nas áreas de alumínio (de 0,2% para 0,5%), ferro e aço (de 2,4% 

para 2,6%), calçados (de 1,1% para 1,4%). Outros setores, como a indústria 

automobilística (veículos e autopeças), viraram o jogo. De um déficit de 0,9% do 

saldo de comércio total do país em 1998, o setor automotivo evoluiu para um 

superávit de 0,4% em 2000. A virada do setor automotivo foi fruto da combinação 

de dois fatores: aumento das exportações e substituição das importações, 

principalmente nas autopeças. A mesma pesquisa realizada pelo (IEDI), na 

indústria de máquinas, o câmbio ajudou nas vendas. O déficit do setor, que era de 

13,9% do total do comércio em 98, caiu para 8,9% em 2000. 

Dois setores, entretanto, ficaram imunes à desvalorização do real. O 

câmbio favorável não foi suficiente para diminuir o déficit registrado nas áreas de 

componentes eletrônicos e medicamentos. De acordo com o IEDI, o déficit da 

indústria de componentes saltou de 1,2% da participação total do comércio 

externo brasileiro em 1998 para 2,1% em 2000. No mesmo período, os 

medicamentos e produtos farmacêuticos tiveram o déficit ampliado de 1,2% para 

1,4% do comércio. 

Conforme o gráfico 1, além do bom desempenho da economia mundial, o 

aumento da exportação das indústrias brasileiras também ajudou no crescimento 
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dos PIB Industrial e PIB Nacional do ano 2000, no qual registrou-se um salto de    

-1,6% para 0,8% respectivamente, em 1999; já em 2000 o PIB Industrial aumentou 

para 4,9%  e o PIB Nacional cresceu em 4,4%, em comparação com 1999.       

O triênio 2003-2005 foi marcado por uma melhora no desempenho 

industrial, em comparação ao período 1999-2002, em particular, na indústria de 

transformação. Dois fatores foram essenciais para esta performance: o 

excepcional crescimento da economia e do comércio mundial e o surgimento de 

novos instrumentos de crédito, sobretudo, para pessoa física. (AMITRANO, 2006, 

p.220). 

Conforme o autor acima, durante o governo Lula, a produção industrial foi 

comandada pelos setores de bens de capital e de consumo durável, 

acompanhada por uma relativa estabilidade da expansão dos segmentos 

produtores de bens intermediários, assim como de bens semi e não duráveis.  

As taxas médias de crescimento nas categorias de uso que comandaram a 

expansão industrial situaram-se, respectivamente, entre 8% e 12%, patamar muito 

superior ao do quadriênio 1999-2002. No caso dos bens de capital, contaram a 

redução da taxa de juros, a partir de meados de 2003, e a melhor inserção externa 

do setor máquinas e equipamentos. 

Para Amitrano (2006,p.221), no caso da produção de duráveis há que se 

notar que também os resultados do comércio exterior foram importantes, neste 

caso, a maior expansão ocorreu em 2003, alterando o nível das vendas externas e 

orientando as decisões de produção de duráveis, para os anos subseqüentes, em 

direção a este novo patamar. É importante notar que, neste caso, as Empresas 

Transnacionais (ETs) tiveram um papel muito relevante, ao redefinirem suas 

estratégias de vendas para as exportações, em face do baixo dinamismo do 

mercado interno. 

A melhora no cenário internacional teve impacto em todas as categorias de 

uso, inclusive nos segmentos de semi e não duráveis. Entretanto, para estes 

segmentos, a opção pelo mercado externo adveio como decorrência da longa 

estagnação da massa salarial e da perda de participação dos salários no PIB nos 

últimos anos. 
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No triênio 2003-2005, a expansão destas atividades também foi auxiliada 

pela melhora no mercado de trabalho, sobretudo, quando comparada ao péssimo 

desempenho dos indicadores de emprego e renda do período anterior. Após uma 

forte aceleração, em 2004 o PIB Nacional registrou um crescimento de 4,9% e o 

PIB Industrial um crescimento de 6,2%, resultante da combinação entre cenário 

externo, política macroeconômica e política de desenvolvimento. Os índices 

tornaram, rapidamente a desacelerar em 2005: o PIB Nacional teve um 

crescimento de 2,3% e o PIB Industrial um crescimento de 2,3%, confluindo para 

valores próximos aos do patamar que vigorava anteriormente (1999 e 2002). 

(AMITRANO, 2006, p.220). 

Apesar desta semelhança, houve mudanças importantes no que tange aos 

setores que apresentaram maior dinamismo entre o período atual e o anterior. 

Cabe destacar, sobretudo, o excelente desempenho e, em alguns casos, a 

inversão do sentido, das trajetórias de segmentos como: máquinas para escritório 

e equipamentos de informática; veículos automotores; material eletrônico, 

aparelhos e equipamentos de comunicações; máquinas e equipamentos; produtos 

farmacêuticos e outros produtos químicos; assim como máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos. (AMITRANO, 2006, p.221). 

A performance de grande parte destes segmentos esteve associada, por 

um lado, ao crescimento do comércio mundial de seus produtos. Por outro lado, 

correspondeu à criação de um conjunto de instrumentos atinentes à política de 

desenvolvimento, em especial aqueles relacionados à promoção das exportações, 

ao crédito para pessoa física e aos mecanismos de incentivo da política industrial. 

O autor acima menciona, que de acordo com os dados do Instituto de 

Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), a partir de 2004, constata-se 

uma aceleração da produção física da indústria nos segmentos mais intensivos 

em tecnologia relativamente aos demais. Em 2005, o segmento que apresentou 

maior expansão foi, o de alta intensidade tecnológica, com uma taxa acumulada 

em 12 meses da ordem de 12,5%, com destaque para as atividades de 

equipamentos de informática (17,3%), farmacêutica (14,6%), assim como material 
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eletrônico, aparelhos da linha marrom e equipamentos de telecomunicações 

(14,2%). 

Conforme Amitrano (2006, p.225), em 2005, os segmentos de intensidade 

alta e média-alta apresentaram as maiores taxas de crescimento das exportações, 

segundo o Ministério Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.  Ademais, o 

baixo peso dos setores de alta e média-alta tecnologia na estrutura produtiva, 

herdado do período FHC fez com que os impactos do crescimento acelerado 

destas atividades sobre a produção física e mesmo sobre o comércio exterior 

fossem pequenos. Atualmente, os segmentos de intensidade tecnológica média-

baixa e baixa representam mais de 60% da produção industrial brasileira. É este 

peso que define o tipo de especialização produtiva e padrão de inserção no 

comércio exterior.  

Gráfico 1 

Comparação entre PIB Nacional e PIB Industrial (Variação Anual)
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1.4 - Transformações Produtivas na Indústria Nacional 

 

As empresas industriais após a estabilização econômica, com menores 

incertezas na condução da política econômica brasileira e maior abertura 

comercial externa, teriam intensificado os seus investimentos em novos métodos 

de produção, organização do trabalho e na automação microeletrônica. A partir do 

Plano Real, em 1994, houve um impulso maior na adoção da automação 

microeletrônica nos pólos industriais mais desenvolvidos. Ocorreram importantes 

mudanças na base técnica industrial, com introdução mais intensa da automação 

e informática. (MARTINS, 2006, p.49). 

Conforme o autor acima, além dos investimentos em tecnologia, outras 

estratégias teriam possibilitado a elevação da produção e da produtividade com a 

diminuição dos postos de trabalho na indústria. Essas principais estratégias teriam 

sido as seguintes: desverticalização produtiva, especialização das atividades, 

subcontratação, uso mais sistemático de trabalho temporário, jornada de trabalho 

parcial e modulada; que possibilitaram para as firmas industriais um 

dimensionamento mais eficaz do tamanho ótimo de suas instalações.   

A maior intensidade competitiva e os novos processos tecnológicos 

estimularam, as firmas, especialmente as grandes, a reduzirem o tamanho das 

plantas e estenderem relações de subcontratação, não só no Brasil, bem como em 

outros países. Estas, ao transformarem relações de trabalho em relações 

comerciais, podem  reduzir custos nas operações na quais o controle da força de 

trabalho é menos relevante, como nas atividades - meio, ou quando a qualidade 

se encontra padronizada através do mercado (manutenção de máquinas, 

alimentação, serviços gráficos, etc.). (CACCIAMALI, 2004, p.208). 

O mesmo autor acima argumenta que um conjunto de outros fatores 

incentiva essas práticas, tais como: o aumento nas taxas de desemprego e 

principalmente de subemprego, que reforçam o reduzido grau de organização 

sindical; a possibilidade de diminuir a carga tributária através da horizontalização 

da empresa, visto que os estratos micro e pequeno dispõem de legislação 

tributária diferenciada; a sonegação e a evasão de impostos do mercado de 
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trabalho por meio de contratações ilegais, cooperativas de trabalhos ou agência 

de mão-de-obra temporária.      

A partir dos anos de 1990, o país passou por uma mudança nas 

estratégicas de acumulação do capital em alguns ramos industriais. As práticas 

fordistas / tayoliristas foram substituídas, em parte significativa das indústrias, por 

práticas mais flexíveis de produção. Porém, devemos ter em conta o fato que o 

processo de reestruturação industrial observado no período pós 1990 se deu de 

maneira diferenciada segundo as origens e dimensões dos capitais envolvidos no 

processo, sendo que a reestruturação se deu de maneira distinta em diferentes 

indústrias de um mesmo setor, como o automobilístico. (BOTELHO, 2002, p.59). 

O mesmo autor argumenta que, naqueles setores em que predomina a 

grande empresa multinacional articulada com a grande empresa nacional, como o 

automobilístico, nota-se: uma modernização no núcleo da cadeia produtiva, com a 

introdução de novos equipamentos e métodos organizacionais; uma 

externalização, chamada terceirização, das atividades consideradas secundárias 

pelas empresas; uma redução seletiva do número de fornecedores de peças e 

componentes para as montadoras; além de uma significativa importação de bens 

intermediários de alto valor agregado, em especial daqueles com algum conteúdo 

eletrônico.  

O processo de modernização e racionalização produtiva não possui um 

efeito único sobre a força de trabalho. Ao contrário, enquanto se observa uma 

maior exigência de qualificação com a contrapartida de um aumento de 

estabilidade para uma parcela reduzida da mão-de-obra, um grande contingente 

de trabalhadores sem qualificação é submetido a uma maior instabilidade no 

emprego, ao trabalho depreciado e em tempo parcial. (BOTELHO, 2002, p.59).        

Segundo Pamplona (2001, p.39), estaria emergindo uma Terceira 

Revolução Tecnológica, um novo paradigma industrial e tecnológico. Esta nova 

base técnica é caracterizada pelo espetacular desenvolvimento da microeletrônica 

e da informática (eixos do dinamismo de novas tecnologias), pelo desenvolvimento 

da química fina e da biotecnologia. As transformações técnicas também se 

caracterizam por processos de produção flexíveis, de propósitos múltiplos, 
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poupadores de energia, informatizados e automatizados; pela busca do 

aperfeiçoamento constante da qualidade dos produtos; pela diminuição do uso de 

matérias – primas tradicionais e o aumento do uso de matérias – primas mais 

elaboradas; pela significativa redução da incorporação de trabalho não qualificado 

e pela valorização do trabalho altamente qualificado. As novas tecnologias estão 

sendo acompanhadas de mudanças na forma de organizar a produção que geram 

especialização e desverticalização produtiva com a formação de redes de 

subcontratação.                 

 

1.4.1 - Mudança Organizacional 

 

O contexto de grandes mudanças e instabilidades que caracterizaram a 

primeira metade da década de 1990 obrigou as empresas instaladas no Brasil a 

fazer um grande esforço de modificação e de reestruturação. As empresas sofriam 

uma grande concorrência externa decorrente da abertura comercial, da 

sobrevalorização cambial, da desregulamentação econômica e de um ambiente 

macroeconômico adverso (ameaça de surto inflacionário, alteração na demanda 

agregada, taxas de juros elevadíssimas). Para diminuir aos efeitos desta situação, 

as empresas promoveram cortes drásticos de pessoal, implantaram inovações 

organizacionais, desvertizacão, flexibilização em relação os seus trabalhadores, 

redefiniram produtos e processos, focalizando suas atividades em segmentos de 

mercado nos quais tinham maior capacidade de competição, melhoram suas 

relações com fornecedores e clientes. (PLAMPLONA, 2001, p.180). 

Com a implantação, por empresas nacionais e multinacionais  instaladas no 

Brasil, de várias técnicas de produção flexível, poupadoras de mão-de-obra, siglas 

como JIT  (Just in Time), CQT  (Controle de Qualidade Total), TPM (Manutenção 

Preventiva Total), ISO 9000, são cada vez mais comuns no meio empresarial 

brasileiro. 

Para o autor mencionado acima, o Brasil adota a maioria  das 27 modernas 

técnicas e princípios ligados ao novo paradigma gerencial (JIT, CEP – Controle 

Estáticos do Processo, Kanban, Células de Produção Multifuncionalidade, etc.).  
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As empresas brasileiras se destacaram na dotação de programas como: Kanban, 

desdobramento das funções de qualidade, ISO 9000, controle estatístico de 

processo, produção puxada, minifábricas, trabalho em equipe. Além disso, os 

programas de redução de níveis hierárquicos (horizontalização) têm avançado, 

estando o Brasil com um número de níveis hierárquicos na produção com 

equivalência à média internacional.  

O desempenho na indústria brasileira nos “aspectos sociais” da 

modernização das empresas brasileiras tem ficado em desvantagem em 

comparação aos países desenvolvidos. A duração média de treinamento para 

novos empregados é expressivamente menor, os sistemas de incentivos salariais 

são pouco freqüentes, a participação dos empregados no processo de gestão é 

muito baixa.  (PAMPLONA, 2001, p.182).    

O processo de reestruturação produtiva da economia brasileira não é um 

processo linear e uniforme, mas isto não significa que ele seja apenas um 

movimento esporádico. Embora existam seletividade, heterogeneidade, 

gradualismo e ações de natureza puramente defensiva, no processo de mudança 

das empresas industriais, e também não industriais, é indispensável perceber o 

grande peso, ou talvez preponderância, de estratégicas e ações modernizantes. 

Essas últimas estão baseadas em novos conceitos técnicos e organizacionais  

pós-fordistas. (PAMPLONA, 2001, p.185). 

O estudo sobre a realidade dos novos contextos produtivos indica que é 

impossível pensar no uso da força de trabalho fora das novas formas tecnológicas 

e de organização da produção. Existe novas estratégias de organização da 

produção, gerenciando um equilíbrio difícil e precário entre incorporação de 

tecnologia rápida e adequação do uso do trabalho humano. Neste sentido 

algumas palavras passaram a fazer parte do vocabulário nas empresas, como, 

Kanban, justin-time, controle estatístico de processos, controle de qualidade total.  

E essas novidades aparecem associadas, no seu conjunto, a algo que se fala 

como novo paradigma de organização da produção, que teria substituído o antigo 

paradigma taylorista-fordista. (CASTRO, 2002,p.65). 
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A mesma autora menciona que acontecaram profundas transformações na 

produção, incluindo a natureza do trabalho e a natureza das relações industriais. 

Essas relações passariam por uma transformação da divisão e desqualificação do 

trabalho em direção à poliqualificação, ao múltiplo encargo, à tendência ao 

aumento no peso relativo dos trabalhadores não manuais sobre os manuais, 

mesmo no coração do setor industrial. E de modo muito mais acentuado nos 

serviços de produção, consultoria, marketing, programação, projeto, design, 

serviços que tenderiam, no futuro, a formar um segmento especializado na divisão 

social do trabalho, substituindo o que no momento seria uma divisão técnica no 

interior da empresa.    

A organização hierárquica foi substituída por uma troca mais intensa de 

informação entre os trabalhadores, mais responsabilidade dos trabalhadores de 

linha, um aprofundamento do nexo fábrica-escritório no sentido de uma relação 

mais estreita entre planejamento e execução. Passa a ter mais valor o 

desempenho das equipes, ao invés do desempenho individual. As idéias de 

eficiência, confiabilidade e capacidade de integração passam a ser retomadas 

como atributo de coletivos, e se consolida uma tendência muito forte à 

externalização, subcontratação de trabalhadores.               

O sistema de medir a qualidade que se chama ISO 9000 é muito utilizado 

no Brasil e em vários países do mundo. Mais que um padrão de medida de 

qualidade, ele é um sistema que envolve a auditoria de todo o processo de 

fabricação para ver se as empresas estão produzindo com qualidade. 

Está havendo um processo de melhoria do relacionamento com os 

fornecedores. Existe uma tentativa de terceirizar, ou seja, passar para fora 

atividades industriais que podem ser feitas melhor por outras empresas. Muitas 

vezes o empregado se transforma em empresário. (CASTRO, 2002, p.77).        

A mesma autora acima menciona que hoje em dia um consumidor pode 

escolher um veículo que vai comprar sem sair da sua casa, basta sentar diante de 

um microcomputador e digitar todas as características que ele quer. Ele pode 

combinar um automóvel com um motor de alta potência com a cor e tipo de 

acessório que ele quiser. O consumidor sai com um carro personalizado, esse tipo 
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de flexibilização acaba com a padronização e aproxima o cliente da produção. 

Torna-se possível modificar todo o marketing da empresa, todo o comércio e todo 

o sistema de venda muda completamente.   

                 

1.4.2 - Mudança Tecnológica 

 

Se olharmos os três processos de trabalhos fundamentais, os processos 

contínuos de produção, os processos manufatureiros com linhas de produção e os 

do tipo de bens de capital de encomenda, em que cada unidade é especificada de 

maneira muito singular, e compararmos suas linhas de montagem de hoje com as 

antigas, verificaremos que a automação produziu mudanças muito velozes nesses 

processos. (COUTINHO, 2002, p.61). 

Nos processos contínuos de produção, inicialmente, foram sendo 

introduzidos controles dos aparelhos individualmente, controle de um formo, de 

uma caldeira, de uma torre de destilação através de controladores programáveis 

daquela unidade. Com o passar do tempo esses controladores foram ganhando 

coordenação por segmentos e passou-se a poder controlar unidades maiores. 

Hoje, depois de um período de apenas quinze anos, a partir dos anos 1990, as 

fábricas de processo contínuos, grandes refinarias, plantas de papel e celulose, 

cimento, unidades todas em que o processo não pode parar, envolvendo 

necessariamente transformações físico, químicas contínuas e em grande escala, 

são automatizadas globalmente sob o comando de um grande computador. Essa 

evolução foi possível porque o preço caiu e a capacidade dos computadores 

cresceu de maneira exponencial.          

Outro tipo clássico de processo de trabalho, diametralmente oposto aos 

processos contínuos de escala, é a manufatura de bens de capital sob 

encomenda. Essa linha era quase exclusivamente manejada por processos 

artesanais, com operários extremamente qualificados, e as peças tinham que ser 

fabricadas com especificações muito rígidas, muito cuidadosas e exigiam uma 

qualificação e uma experiência fantásticas dos operários. Esse processo foi 

modificado, primeiro pela introdução do controle numérico, que permitia que o 
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ajuste de ferramenta da máquina fosse feito por um comando que ainda não era 

computadorizado.(COUTINHO, 2002, p.62). 

Para o mesmo autor, com o passar do tempo foi introduzido o comando 

numérico computadorizado, posteriormente, esses comandos numéricos foram 

sendo aperfeiçoados. Eles passaram a ter a capacidade de operar tornos com 

dois, três, quatro ou qualquer quantidade de eixos, funcionando num espaço 

multidimensional com a capacidade de um computador controlar todas essas 

operações e obter peças extremamente sofisticadas com troca não só de 

ferramenta, mas, inclusive, com ajustes em relação ao desgastes no processo, 

obtendo absoluta perfeição e reduzindo a zero a margem de erro. 

Conforme o mesmo autor, o terceiro exemplo importante é o da linha de 

montagem que era o processo tipicamente fordista. À medida que os sistemas de 

informática foram avançando, foi possível casar a capacidade de processamento 

rápido e o desenvolvimento do software de imageamento e de leitura de uma TV 

por analogia de imagem e de interpretar essa imagem, eles puderam comandar a 

máquina a partir daquele olho que é a câmara de TV cuja imagem é lida num 

cérebro artificial que é o computador, auxiliado por um software sofisticado. A 

combinação dessa visão via TV com a capacidade de interpretar essa visão e dar 

ordens a uma máquina para que processe uma certa operação permitiu o 

nascimento dos robôs. 

A robótica foi utilizada primeiramente na linha de montagem, nas operações 

mais insalubre de soldagens, pintura, inicialmente de maneira bem rudimentar. O 

primeiro tipo de robô era antropomórfico, depois passaram a ter um padrão próprio 

para superar o trabalho humano. A robótica é uma mudança muito forte nos 

processos fabris, e num futuro bem próximo a automação estará se tornando tão 

intensa que é de se esperar que toda a unidade fabril tenha computadores de 

processo abrangente.         

Com relação ao caso particular da indústria automobilística, as 

transformações que se deram após 1990 obrigaram as empresas do setor a um 

intenso processo de reestruturação, obtendo um aumento da produtividade por 
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meio de inovações na gestão e de maior automação da linha produtiva, com a 

conseqüente redução do número de postos de trabalho. (BOTELHO, 2002, p.59).    

No Brasil, no início dos anos 1990, período que a indústria automobilística, 

bem como toda economia brasileira, é afetada severamente por uma crise interna 

sem precedentes, com inflação alta, vários planos econômicos. A recuperação da 

indústria automobilista só ocorre através de redirecionamento da produção para o 

mercado externo, o país passou a produzir o “carro mundial”, sendo que as 

montadoras instaladas no país modernizaram suas plantas, para atender as 

exigências dos consumidores mundiais. (PORSSE, 1998, p.04). 

Conforme o mesmo autor, a indústria automobilística  brasileira começa a 

busca pela competitividade, principalmente pelas inovações tecnológicas, 

automação microeletrônica  e pelas novas técnicas flexíveis de organização da 

produção (just in time e produção enxuta). 

A modernização tecnológica da indústria automobilística consiste na 

utilização de robôs, máquinas-ferramentas com comandos numéricos, 

controladores lógicos programáveis e sistemas de desenhos auxiliados por 

computador (CAD). Tais equipamentos permitem automatizar as plantas 

industriais desde o desenho do produto, até sua fabricação, proporcionando 

melhor qualidade, maior versatilidade e flexibilidade da produção, maior controle 

sobre as linhas de montagem e redução do tempo de produção. (PORSSE, 1998, 

p.05). 

Conforme o autor acima em geral, a utilização da automação 

microeletrônica nas montadoras brasileiras é baseada em fatores técnicos de 

qualidade, controle de produção, (flexibilidade e aprendizagem), econômicos 

(economias de escala, economia de tempo e de mão-de-obra) e sociais 

(condições de trabalho).  
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1.4.3 – Inovação 

      

Analisando os dados da PINTEC (Pesquisa Industrial de Inovação 

Tecnológica), realizada pelo IBGE, durante o período de 1998 a 2000, e 2001 a 

2003, o resultado da pesquisa apontou que do total de empresas industriais com 

10 ou mais pessoas ocupadas, cerca de 72 mil empresas que foram objeto de 

pesquisa pela PINTEC 2000, 31,5% (22.698 empresas) tinham implantado algum 

tipo de inovação de processo e/ou de produtos.  Já na PINTEC 2003, registrou-se 

que do total de empresas investigadas (84,3 mil), 33% (28 mil) realizou inovação. 

Segundo IBGE (2003), citando PINTEC 2000, revelou-se uma grande 

diferença entre o principal responsável pelo desenvolvimento da principal inovação 

de produtos e da inovação de processo. Em 71,4% dos casos de empresas 

inovadoras, a própria empresa era a principal responsável pela inovação de 

produtos, enquanto que na inovação de processos outras empresas ou institutos 

(83,3%) despontavam como os principais responsáveis, o que atesta a 

importância da tecnologia incorporada em bens de capital para este tipo de 

inovação.  Segundo IBGE (2005),quando olhamos para a citada  PINTEC 2003, 

verificamos que na inovação de produtos, a participação da própria empresa como 

responsável pelo desenvolvimento da principal inovação de produtos elevou-se 

para 90,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabela 2 - Taxas de inovação e incidência sobre receita líquida de vendas dos dispêndios realizados em atividades 
inovativas e internas de P&D, segundo as atividades das indústrias extrativas e de transformações - Brasil - Período 

1998-2000 e 2001-2003. 

Incidência sobre receita líquida de 
vendas dos dispêndios realizados 

nas 
Taxas de 
inovação 

Atividades 
inovativas 

Atividades 
internas e P&D 

Atividade das Industrias extrativas e de Transformação 

1998 
2000 

2001 
2003 

2000 2003 2000 2003 

Total 31,5 33,3 3,8 2,5 0,64 0,53 

Indústrias Extrativas 17,2 22,0 1,5 1,6 0,23 0,12 

Indústrias de Transformação 31,9 33,5 3,9 2,5 0,65 0,55 

Produtos alimentícios 29,2 33,7 2,3 1,9 0,25 0,10 

Produtos de bebidas 32,9 31,7 1,1 1,3 0,06 0,11 

Produtos do fumo 34,8 20,9 1,1 1,0 0,64 0,41 

Produtos têxtis 31,9 35,0 3,6 3,3 0,27 0,20 

Confecção de artigos do vestiários e acessórios 26,2 32,2 2,1 2,3 0,21 0,28 

Preparação de couros e fabr. de artefatos de couro,artigos de 
viagem e calçados 

33,6 29,8 1,8 2,1 0,29 0,16 

Produtos de madeira 14,3 31,5 5,2 2,3 0,19 0,11 

Celulose, papel e produtos de papel. 24,8 30,7 3,9 2,2 0,35 0,22 

Edição e reprodução de gravações 33,1 28,9 3,3 1,7 0,07 0,04 

Coque, refino de petróleo, elabor. de combustíveis nucleares e 
prod. de álcool 

33,6 35,0 1,4 1,4 0,88 0,61 

Refino de Petróleo 39,4 38,7 1,4 1,3 0,96 0,67 

Produtos Químicos 46,0 42,1 3,7 2,0 0,62 0,44 

Produtos farmacêuticos 46,8 50,4 5,7 3,4 0,83 0,53 

Artigos de borracha e plástico 39,7 36,2 4,5 2,2 0,42 0,31 

Produtos minerais não-metálicos 21,0 19,9 4,9 2,7 0,30 0,22 

Metalurgia básica 31,4 33,9 6,3 1,7 0,40 0,24 

Produtos Siderúrgicos 19,7 33,4 8,0 1,9 0,44 0,30 

Metalurgia de metais não ferrosos e fundição 36,2 34,0 2,6 1,2 0,33 0,11 

Produtos de metal 32,8 33,0 3,5 2,5 0,35 0,23 

Máquinas e equipamentos 44,4 43,5 4,1 3,3 1,15 0,71 

Máquinas de escritório e equipamento de informática 68,5 71,2 3,1 5,5 1,30 1,87 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 48,2 41,0 5,8 3,1 1,76 0,65 

Material eletrônico e de aparelhos de comunicação 62,5 56,7 4,8 4,3 1,60 1,14 

Material eletrônico básico 62,9 61,7 4,0 5,2 0,69 0,40 

Aparelhos e equipamentos de comunicações 62,1 51,8 5,0 4,1 1,75 1,27 

Fabr. de equip. de instrumentação médico-hospitalares, 
instrumentos de precisão e ópticos, equip. p/ automação 
industrial, cronômetro e relógios. 

59,1 45,4 5,0 3,1 1,77 1,22 

Montagem de veículos automotores reboque e carrocerias 36,4 39,7 7,1 3,9 0,89 1,56 

Automóveis camionetas e utilitários, caminhões e ônibus - 57,5 - 4,7 - 2,08 

Cabines, carrocerias, reboques e recond. de motores   - 32,6 - 2,3 - 0,49 

Peças e acessórios para veículos  46,2 45,2 6,5 2,5 0,55 0,63 

Outos equipamentos de transporte 43,7 27,4 5,9 8,6 2,72 4,09 

Móveis e indústrias diversas 34,4 33,8 3,6 2,4 0,32 0,25 

Artigos do mobiliário 36,2 34,9 3,3 2,2 0,24 0,18 

Produtos diversos  30,0 31,1 4,3 2,8 0,50 0,42 

Reciclagem 13,1 13,7 4,5 0,7 - - 

Fonte: IBGE , Diretoria de Pesquisa, coordenação de indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica,         
IBGE (2005). 
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Segundo IBGE (2002), citando PINTEC (2000), e IBGE (2005), citando 

PINTEC (2003), a aquisição de máquinas e equipamentos, representam o maior 

percentual com gastos em inovação, sendo 52,2% em 2000, e 49,7% em 2003, 

em segundo lugar constam às atividades internas de P&D, 16,7% em 2000 e 

21,89% em 2003. Outro dado importante é a baixa participação percentual dos 

dispêndios na aquisição externa de P&D (2,8% em 2000 e 2,9% em 2003), 

indicando que existe uma fraca interação entre vários agentes que compõem o 

sistema nacional de inovação (instituições de pesquisa, centros de capacitação 

profissional e assistência técnica, instituições de testes, universidades).  

As empresas reduziram a participação dos gastos com atividades inovativas 

no total da receita líquida de vendas das empresas. Em 2000 o gasto total 

representava 3,8% do faturamento, em 2003 essa fração caiu para 2,5%. Dentre 

as atividades inovativas, as quedas relativas mais acentuadas ocorreram em 

aquisição de outros conhecimentos externos (de 0,20% para 0,08%); aquisição de 

máquinas e equipamentos (de 2,00% para 1,22%); projeto industrial (de 0,57% 

para 0,35%); ficando com atividades internas de P&D a mais suave (de 0,64% 

para 0,53%). 

Em comparação com 2000, a PINTEC 2003 aponta que a maioria das 

atividades industriais, no total das 34 atividades analisadas, diminuiu a intensidade 

do esforço inovativo, medida pela relação entre os gastos com inovação e a 

receita líquida de vendas. Das oito atividades que registraram crescimento na 

intensidade do esforço inovativo, três são as que ocupam as primeiras posições 

dentro do conjunto da indústria: fabricação de outros equipamentos de transporte 

(passando de 5,9% para 8,6%); fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática (de 4,0% para 5,5%); e fabricação de material 

eletrônico básico (passando de 3,1% para 5,2%). As outras cinco atividades 

figuram com percentuais abaixo da média da indústria (2,5%) e são classificadas 

como de médio-baixo ou de baixo dinamismo tecnológico, como exemplo: 

confecção de artigos do vestuário e acessórios (de 2,1% para 2,3%); e fabricação 

de bebidas (de 1,1% para 1,3%). 
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Tabela 3 - Participação Percentual do Número de Empresas que Implementaram 
Inovações, Segundo Faixas de Pessoal Ocupado Brasil - Período 1998-2000 e 2001-2003. 

 

Taxa de 
Inovação 

Produto 

Produto novo 
para o 

mercado 
nacional 

Processo 

Processo 
novo para o 

setor no 
Brasil  

Faixas de 
Pessoal 
Ocupado 

1998 
2000 

2001 
2003 

1998 
2000 

2001 
2003 

1998 
2000 

2001 
2003 

1998 
2000 

2001 
2003 

1998 
2000 

2001 
2003  

Total 31,5 33,3 17,6 20,3 4,1 2,7 25,2 26,9 2,8 1,2  
De 10 a 49 26,6 31,1 14,1 19,3 2,5 2,1 21,0 24,8 1,3 0,7  
De 50 a 99 43,0 34,9 24,5 19,1 6,3 2,3 33,6 28,6 4,4 0,8  
De 100 a 249 49,3 43,8 30,0 25,3 9,0 3,9 41,4 37,7 7,2 1,7  
De 250 a 499 56,8 48,0 34,4 28,4 10,6 5,8 48,6 38,8 9,7 3,4  
Com 500 e mais 75,7 72,5 59,4 54,3 35,1 26,7 68,0 64,4 30,7 24,1  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação, Tecnológico, Citado em 
IBGE (2005).       

 
 
 

O decréscimo das inovações para o mercado nacional aconteceu em todas 

as faixas de tamanho das empresas, o quadro macroeconômico influenciou nas 

escolhas de desenvolvimento tecnológico feitas no período 2001-2003. Esta 

influência também se reflete nos dados sobre as taxas de inovação geral, de 

produto e de processo. O ligeiro crescimento de 31,5% para 33,3%, na taxa de 

inovação da indústria nacional decorreu, essencialmente, do movimento 

empreendido pelas empresas ocupando de 10 a 49 pessoas que optaram por 

desenvolver principalmente inovações de produto e processo para a empresa, de 

caráter imitativo, envolvendo menores riscos e custos. Já para empresas com 500 

ou mais pessoas ocupadas passou de 75,7% em 2000 para 72,5% em 2003. 

Quando a referência da inovação é o mercado nacional, a PINTEC 2003 aponta 

que as empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas permanecem registrando 

taxas bem superiores às das empresas de porte inferior (26,7% para a inovação 

de produto e 24,1% para a inovação de processo, enquanto para as empresas de 

menor porte estes valores são, respectivamente, 2,1% e 0,7%). 

Em termos setoriais, as cinco atividades industriais com as mais elevadas 

taxas de inovação, são predominantemente de alta intensidade tecnológica: 

fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática passou de 

68,5% para 71,2%; fabricação de material eletrônico básico passando de 62,9% 
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para 61,7%; fabricação de automóveis, caminhonetes, utilitários, caminhões e 

ônibus 57,5% na PINTEC 2000 não foi divulgado o resultado da pesquisa; 

fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicação 51,8% na PINTEC 2000 

a taxa foi de 62,1%; e fabricação de produtos farmacêuticos passou de 46,8% 

para 50,4%. 

O segundo grupo é constituído por cinco atividades industriais, todas elas 

de média-alta intensidade tecnológica, com taxas de inovação entre 50,0% e 

40,0%. Compõem esse grupo a fabricação de equipamentos de instrumentação 

médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para 

automação industrial, cronômetros e relógios (45,4%); fabricação de peças e 

acessórios para veículos (45,2%); fabricação de máquinas e equipamentos 

(43,5%); fabricação de produtos químicos, exclusive produtos farmacêuticos 

(42,1%); e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (41,0%). 

Com menor conteúdo tecnológico em seus produtos, o terceiro grupo 

apresenta taxas de inovação inferiores a 40,0%, mas acima da média da indústria  

em geral (33,3%). Enquadram-se neste conjunto atividades de média-baixa 

intensidade tecnológica - como fabricação de celulose e outras pastas (39,1%); 

refino de petróleo (38,7%); fabricação de artigos de borracha e plástico (36,2%); 

metalurgia de metais não-ferrosos e fundição (34,0%); e produtos siderúrgicos 

(33,4%), e três atividades de baixa intensidade tecnológica, a saber: fabricação de 

produtos têxteis (35,0%); fabricação de artigos do mobiliário (34,9%); e fabricação 

de produtos alimentícios (33,7%).  

Abaixo da média da indústria predominam atividades de baixa intensidade 

tecnológica, intensivas em mão-de-obra ou em recursos naturais, dentre as quais, 

destacam-se com as menores taxas a fabricação de produtos de minerais não-

metálicos (19,9%) e a reciclagem (13,7%). 

Por fim, entre os períodos de 1998-2000 e 2001-2003, 14 atividades 

ampliaram suas taxas de inovação, sendo três associadas às categorias de alta e 

média-alta intensidade, e a maioria às categorias de média-baixa e baixa 

intensidade tecnológica, especificando, portanto, setorialmente a elevação nas 

taxas de inovação observadas nas empresas de menor porte. 
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1.4.4 – Produtividade 
 

           A produtividade do trabalho, que tem sua formula de cálculo: Produção 

(VA), Emprego (PO) e Produtividade (VA/PO), na indústria brasileira de 

transformação cresceu cerca de 47% na década dos anos 90, segundo dados do 

Sistema de Contas Nacional do Brasil (IBGE). 

Entre 1991 e 1997, a taxa de crescimento da produtividade da indústria 

brasileira foi de 5,3% a.a., enquanto a de países como EUA foi 3,6%, a Alemanha 

foi 2,3%, o Reino Unido 2,5% e o Japão foi de 2,0%. (MACEDO, 2002, p.01).           

O IBQP-PR (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade), no Paraná, 

citado por Macedo (2002, p.01), realizou um estudo sobre a produtividade em 30 

segmentos industriais da economia brasileira, no período 1990 a 1998. Com 

exceção dos artigos de vestuário, madeira e mobiliário, e as industrias de café, 

laticínios e açúcar, o restante dos segmentos tiveram um expressivo crescimento 

de produtividade, principalmente na siderurgia, metalurgia de não - ferrosos, 

material elétrico, equipamentos eletrônicos, refino de petróleo, automóveis, 

caminhões e ônibus. 

Os fatores que contribuíram para melhorar a produtividade brasileira foram 

a abertura externa, a reestruturação da indústria (novas formas de gestão e 

difusão de novos padrões tecnológico) e a estabilização monetária ocorrida em 

1994.        

Conforme Macedo (2002, p.02), mesmo com este crescimento expressivo 

na produtividade brasileira, no geral ela ainda é pequena, quando comparada com 

padrões nos EUA e no Japão. Estes baixos níveis de produtividade no Brasil 

podem ser explicados por vários motivos, como o fato do deslanche da 

industrialização brasileira ter ocorrido em condições tardias em relação ao 

desenvolvimento de países como Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha e o 

Japão. 
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Já a partir dos anos 1990, um novo padrão de desenvolvimento começou a ser 
instalado na economia brasileira. Processos como o de definição e disseminação de novas 
trajetórias tecnológicas e organizacionais dos processos produtivos em escala mundial, de 
transformações estruturais no mercado de trabalho, de maior abertura comercial externa, 
de estabilidade monetária da economia brasileira, de menores incertezas na condução da 
política econômica, de redefinição dos padrões, de intervenção do setor público, de 
desregulamentação dos mercados, de privatização das empresas estatais, de concessão 
de serviços públicos à administração do setor privado, de ampliação do fluxo de 
investimentos diretos do estrangeiro na economia brasileira e de uma crescente 
internacionalização do sistema financeiro estão redefinindo os referenciais macros 
estruturais e institucionais que orientam as decisões empresariais. (MACEDO, 2002, p.04) 

  
Os ganhos de produtividade vieram acompanhados por redução do 

emprego. Apenas três cadeias das onze analisadas (em 2002) apresentaram 

crescimento do pessoal ocupado. Existe uma tentativa de descaracterizar o fato 

de que os ganhos de produtividade também se devem às demissões, já que houve 

liquidação de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho na indústria manufatureira 

durante a década de 1990. (SANTOS,2002, p.24). 

Para o autor mencionado acima, os ganhos de produtividade, assim como 

as quedas do emprego industriais, também se devem ao processo de ajustes das 

indústrias, que é a reposta à atual condição de concorrência internacional 

(produção em multiplantas, comércio intrafirmas, fusões, aquisições, etc.), 

viabilizada no país através das mudanças macroeconômicas.  

É esse tipo de ajuste industrial que explica porque há ganhos de 

produtividade com baixos níveis de investimento agregado, fenômeno que é 

contrário ao que se poderia chamar de usual em termos de teoria. Mas a abertura 

não parece ser condição suficiente para a manutenção do crescimento da 

produtividade agregada, pelo menos no longo prazo. De fato, os números das 

Contas Nacionais já apontam inversão desse movimento para o total da indústria 

de transformação. A trajetória dos coeficientes de importação indica que o 

desequilíbrio comercial foi imposto pelo ajuste da indústria. Existe, então, um limite 

ao crescimento do produto determinado pelas contas externas que parece 

também se impor, consolidada a abertura, a ulteriores ganhos de produtividade. 

Se bem que a estabilidade macroeconômica seja positiva para a eficiência 

produtiva, as políticas que a construíram delimitam as fronteiras de sua expansão. 

(SANTOS,2002, p.25). 
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Conforme Castro (1997, p.116), o aumento da produtividade que a indústria 

brasileira alcançou em razão das estratégicas mencionadas acima foi elevado, 

mas a partir de certo ponto, a tendência é a diminuição do ritmo, pois várias 

destas estratégicas, visam redução de custos no curto prazo, no qual o seu 

sucesso foi conseguido com ruptura ou descontinuidade, e não por evolução 

contínua, centrada em processos rotineiros de introdução de inovações.  

Para o mesmo autor, para aumentar a produtividade no futuro, as indústrias 

brasileiras terão que ampliar a sua capacidade de gerar aumentos de 

produtividade em longo prazo, através de processos que possam gerar melhorias 

contínuas e sustentadas em suas atividades. 

 

Gráfico 2 

Evolução da Produtividade do Trabalho da Indústria Brasileira 
(1995/2005) 
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Segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) 

(2004,p 05), no subperíodo 1994-1998, a taxa média de crescimento da 

produtividade manteve-se elevada (4% ao ano), porém este resultado foi obtido 

ainda com a contração no nível de emprego. O produto cresceu 2,3% em termos 
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médios anuais, enquanto o emprego declinava 1,7%. A manutenção de elevado 

crescimento da produtividade com retração no emprego sugere que esta fase foi a 

mais intensa em termos de ajustes visando à modernização da estrutura 

produtiva, apesar do baixo nível de investimento agregado. 

Conforme o órgão mencionado, no período seguinte 1999 a 2002, que é 

posterior à introdução do câmbio flutuante, a produtividade declinou acusando 

uma taxa média de crescimento negativo de -0,6% ao ano. Diferente da fase 

anterior, o emprego voltou a crescer. O produto cresceu em média 2,2% 

anualmente e o emprego 2,7%.       

Os anos de 2002 e 2003 foram marcados pela instabilidade  

macroeconômica, com acentuada desvalorização (2002) seguida de valorização 

(2003) do Real, com maior inflação e juros elevados, fatores que levaram a uma 

desaceleração da atividade produtiva e retração industrial. Como conseqüência, 

em 2002, a indústria cresceu apenas 2,7% e, em 2003, registrou uma leve queda 

de –0,1%. O crescimento da produtividade (3,8% em 2002 e 0,4% em 2003) foi 

acompanhado pela queda no emprego industrial (-1,0% e –0,5%, 

respectivamente). (IEDI, 2005, p.12). 

Para o mesmo órgão acima, a produção nacional mostrou um 

comportamento diferente no biênio. Em 2002, a maioria dos setores ainda 

registrou aumento de produção, mas em 2003, a situação se inverteu. Os 

destaques positivos ficaram com extração de mineral (19% em 2002 e 3,5% em 

2003) e metalurgia básica (3,6% e 5,8%, respectivamente). Do lado negativo, 

destacam-se os setores de máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos (-11,9% e 

–4,1%) e fabricação de outros produtos da indústria de transformação (-6,2%     e 

–7,6%).       

Conforme o IEDI (2006, p.06), a produção industrial brasileira, em 2005 

segundo o IBGE cresceu 3,1%, frustrando expectativa de manutenção do ritmo de 

crescimento iniciado em 2004, quando a expansão chegou a 8,3%. Mesmo com a 

desaceleração da produção, o emprego industrial fechou o ano com crescimento 

positivo de 1,1%. As horas pagas ficaram praticamente estagnadas, crescimento 

de apenas 0,8%. A produtividade industrial   (relação entre o crescimento da 
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produção e das horas pagas)  que em 2004 havia retomado de forma expressiva 

uma trajetória positiva de crescimento (6,1%), teve aumento de 2,3% em 2005, 

resultado influenciado pelo menor dinamismo no ritmo de expansão da produção 

no último ano. A queda da inflação ao longo do ano beneficiou a remuneração dos 

trabalhadores industriais, cujo rendimento médio registrou ganhos reais de 2,4%.  

A desaceleração no ritmo de crescimento industrial em 2005, após 

expressivo crescimento em 2004 se explica principalmente pelos juros elevados, 

sobrevalorização cambial, lenta reação do mercado de trabalho e acúmulo 

indesejado de estoques. 

Outro fator que contribuiu para a queda no aumento da produtividade é que 

o emprego, e conseqüentemente as horas pagas foram relativamente pouco 

afetadas pelo menor dinamismo da produção industrial. O incremento da produção 

decresceu de 8,3% em 2004 para 3,1% em 2005, já em horas pagas caiu de 2,1% 

para 0,8% respectivamente, pois em 2004 houve horas extras, e em 2005 teve 

contratações, sendo assim não teve muitas alterações nas horas pagas.  Assim na 

retomada (2004) foi relativamente fácil crescer, utilizando capacidade ociosa e os 

empregados existentes, implicando um relativamente baixo incremento no 

emprego frente ao aumento da produção, com o crescimento industrial em 2004, 

aumentaram as horas extras e, em função disso, a jornada média de trabalho 

cresceu (0,3%). Já em 2005 isto não ocorreu mesmo com a produção tendo 

menor acréscimo, o emprego cresceu, pois as fábricas estavam enxutas. O 

aumento de contratação com pequena variação nas horas extras implicou em 

decréscimo na jornada média de trabalho (-0,3) em 2005. (IEDI, 2006, p.15).               
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Capítulo 2 – OCUPAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL 

 

2.1- Evolução Recente do Nível de Ocupação da Indústria Brasileira 

Conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

apresentados na tabela 04, o contingente de empregados na indústria brasileira 

sofreu forte redução (cerca de 24%) entre janeiro de 1995 e janeiro de 2000. Este 

movimento de redução do emprego industrial caracteriza a década de 1990 no 

Brasil.     

A redução do emprego na indústria de transformação das metrópoles 

brasileiras ocorreu tanto em termos relativos quanto absolutos. Houve uma forte 

queda da participação relativa da indústria de transformação no total da população 

ocupada no período de 1990 a 1998. No início da década, a participação relativa 

do setor era de 23,6%, ao final (1998), esta participação tinha atingido 16,9%. 

Uma expressiva queda de quase sete pontos percentuais. Além disso, houve 

também significativa queda em termos absolutos. Em 1998, o setor já tinha 

fechado mais de 30% do total de postos de trabalho existentes em 1990, o que 

representou quase um milhão e duzentos mil empregos a menos na indústria de 

transformação das principais regiões metropolitanas brasileiras. Mesmo no 

período de crescimento econômico (expansão de 1993 a 1995), o nível de 

emprego na indústria de transformação não se recuperou com relação ao início da 

década, ele tão somente deixou de cair. (PAMPLONA, 2001, p. 201).         

Na mesma direção, Tafner (2006, p. 330) afirma que a pesquisa efetuada 

pelo IBGE (Pnad) apontava que no período de 1992 a 1999, a indústria de 

transformação tinha no Brasil cerca de 10.155.849 empregados em 1992, e em 

1999, este número passou para 10.151.495, ou seja, o crescimento anual médio 

foi nulo.     
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 Tabela 4- Pessoal Empregado na Indústria Brasil 1995 - 2005     

            
índice base 
fixa:1992=100 

ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1995 96,49 96,79 97,28 97,40 97,20 96,21 95,11 93,01 91,98 91,18 90,47 89,49 

1996 88,93 88,39 88,11 87,89 87,64 87,46 87,35 86,94 87,06 86,90 86,51 85,68 

1997 85,42 85,06 84,81 84,78 84,63 84,52 83,92 83,50 83,23 82,82 82,08 80,99 

1998 80,23 79,81 79,60 79,70 79,65 79,47 79,23 78,75 78,56 77,97 76,92 75,87 

1999 75,24 74,40 74,03 73,99 74,04 74,15 74,08 74,08 74,19 74,28 74,19 73,78 

2000 73,66 73,65 73,78 74,29 74,90 75,20 75,18 75,34 75,44 75,45 75,51 75,04 

2001 75,33 75,63 75,69 75,94 76,40 76,38 76,21 75,74 75,63 75,34 74,94 74,57 

2002 74,60 74,63 75,05 75,58 75,92 75,99 75,92 75,91 75,96 76,07 75,73 75,35 

2003 75,42 75,61 75,96 76,40 76,61 76,52 76,30 76,14 76,11 76,21 76,14 75,19 

2004 75,27 75,73 76,57 77,31 78,08 78,64 79,33 80,06 80,73 81,09 81,20 80,46 

2005 80,80 81,02 81,40 82,25 82,54        
Fonte: Confederação nacional da  

Indústria (2006) 
          

 

Essa redução do emprego industrial está associada, em grande parte, aos 

processos de reestruturação produtiva, fortemente baseada em redução de 

pessoal ocupado, e que tiveram como conseqüência substanciais aumentos de 

produtividade durante a década 1990. Não deve ser negligenciada, nesse 

processo, a modernização proveniente das novas tecnologias e os seus impactos 

sobre a demanda de mão-de-obra. (TAFNER, 2006, p.361). 

A mudança de regime cambial em 1999, com conseqüente desvalorização 

da nossa moeda funcionou como um divisor de água para o desempenho do 

emprego na indústria. Se no período de 1992 – 1999, o crescimento foi nulo, 

refletindo a estagnação do nível da ocupação industrial no plano nacional, a partir 

de 2000, entretanto, o emprego industrial voltou a crescer. Isto evidenciou tanto o 

esgotamento do processo de reestruturação produtivo via redução de pessoal 

ocupado como, e talvez mais importante, o crescimento refletido pelo boom 

exportador que se seguiu à desvalorização cambial, especialmente nos últimos 

três anos, e que favoreceu o crescimento da produção e do emprego no 

setor.(TAFNER, 2006, p.362). 
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Tabela 5- Estimativas do total de Empregado na indústria de transformação, no trabalho principal, por gênero. 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal       

1995, 1998, 2001 e 2005         

        (em 1.000 pessoas)  

Total de Ocupados   Ocupados na Indústria  
  Regiões 

Metropolitanas e 
Distrito Federal Total Homens Mulheres Total % Total 

Ocupado  
Homens % do Total 

Ocup. Indústria 
Mulheres % do Total 

Ocup. Indústria 
                    

Belo Horizonte                   

1995 - - - -   -   -   

1998 1.596 926 670 244 15,3 181 74,2 63 25,8 

2001 1.711 960 751 252 14,7 179 71,0 73 29,0 

2005 1.992 1.090 902 285 14,3 198 69,4 87 30,5 

                    

Distrito Federal                   

1995 686 375 310 26 3,8 20 76,9 6 23,1 

1998 739 401 338 29 3,9 21 72,4 8 27,5 

2001 822 439 383 30 3,7 21 70,0 9 30,0 

2005 975 511 464 38 3,9 24 63,1 14 36,9 

                    

Porto Alegre                   

1995 1.292 770 522 283 21,9 193 68,1 90 31,9 

1998 1.325 777 548 250 18,9 174 69,6 76 30,4 

2001 1.481 847 634 294 19,9 197 67,0 97 33,0 

2005 1.569 883 686 307 19,6 209 68,0 98 32,0 

                    

Recife                   

1995 - - - -   -   -   

1998 1.120 651 469 111 9,9 83 74,7 28 25,3 

2001 1.181 678 503 110 9,3 82 74,5 28 25,5 

2005 1.193 680 513 112 9,4 83 74,1 29 25,9 

                    

Salvador                   

1995 - - - -   -   -   

1998 1.046 570 476 85 8,1 66 77,6 19 22,4 

2001 1.122 604 518 90 8,0 66 73,3 24 26,7 

2005 1.298 702 596 121 9,3 89 73,5 32 26,5 

                    

São Paulo                   

1995 7.135 4.224 2.911 1.762 24,7 1.214 68,8 548 31,2 

1998 7.126 4.169 2.957 1.411 19,8 989 70,0 422 30,0 

2001 7.745 4.399 3.346 1.512 19,5 1.021 67,5 491 32,5 

2005 8.342 4.613 3.729 1.627 19,5 1.064 65,3 563 34,7 
                    
Brasil                   

1995 9.113 5.369 3.743 2.071 22,7 1.427 68,9 644 31,1 

1998 12.952 7.494 5.458 2.130 16,5 1.514 71,1 616 28,9 

2001 14.062 7.927 6.135 2.288 16,3 1.566 68,4 722 31,6 

2005 15.369 8.479 6.890 2.490 16,2 1.667 66,9 823 33,1 

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
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No período de 1999 – 2004, a ocupação na indústria brasileira teve uma 

expansão média na ordem de 3,4%, passando de 11.070.593 ocupados em 1999 

para 12.228.908 ocupados em 2004, conforme pesquisa efetuado pelo IBGE 

(Pnad). (TAFNER, 2006, p.330).  

A performance da indústria é certamente central para a compreensão da 

trajetória da atividade econômica. Senão pelo seu tamanho, pelo menos por sua 

capacidade de induzir o crescimento, gerar saldos comerciais externos, bem como 

devido à sua capacidade de promover inovações tecnológicas. (AMITRANO, 2006, 

p.220). 

O mesmo autor acima alega que o triênio 2003-2005 foi marcado por uma 

melhora no desempenho industrial, vis a vis o período 1999-2002, em particular, 

na indústria de transformação. De um modo geral, a diferença esteve associada à 

peculiaridade da combinação de alguns elementos condicionantes do crescimento. 

Dois fatores foram essenciais para esta performance: o excepcional crescimento 

da economia e do comércio mundial e o surgimento de novos instrumentos de 

crédito, sobretudo, para pessoa física. 

Com base nos dados da CNI, a tabela 4 revela que a partir de 2000 

(especificamente abril de 2000), o emprego industrial interrompe sua trajetória 

decrescente: entre este mês de 2000 e o mesmo mês de 2005, o emprego 

industrial cresceu 10,7%. Essa inversão não foi apenas em termos absolutos, ele 

ocorreu também em temos relativos, conforme revelam os dados da tabela 5 e 

gráfico 3.    

A tabela 5, com base nos dados da PED, revela a mesma tendência de 

crescimento absoluto do emprego industrial a partir de 2001. Em 2001 a ocupação 

industrial era 2.288 mil, e em 2005 este número passou para 2.490 mil. Com 

relação à participação da ocupação industrial na ocupação total, o gráfico 3 aponta 

que a tendência de queda deu origem a uma tendência de estabilização a partir do 

início dos anos 2000.        
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Gráfico 3 

Participação dos Ocupados da Indústria Brasileira
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Anos

Em % do Total dos Ocupados no Brasil

 

Fonte: Dados da PED, citados na Tabela 5. 

 

2.2 – Perfil Pessoal dos Ocupados 

 

2.2.1 – Gênero 

 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pelo DIEESE em 

1995 e 2005, que abrange as regiões metropolitanas (Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal), aponta a predominância 

da participação masculina na ocupação industrial em todas as regiões; mas, 

analisando o gráfico 4, percebemos o aumento da participação das mulheres no 

número de emprego na indústria de transformação no Brasil no período.  

Analisando por subperíodos, percebemos que entre os anos 1995 – 1998 a 

participação da mulher na ocupação industrial do Brasil teve um pequeno recuo 

passando de 31,1% em 1995 para 28,9% em 1998; mas, no ano de 2001, esta 

participação voltou a ter um aumento passando para 31,6%. A partir deste ano a 

participação da mulher na ocupação da indústria no Brasil aumentou 
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continuamente, passando para 33,1% no ano de 2005. O maior crescimento dessa 

participação ocorreu no Distrito Federal seguido por Belo Horizonte e São Paulo. 

 

 

Gráfico 4 

Evolução da Ocupação Industrial no Brasil por Gênero (1995/2005)
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   Fonte: Dados da PED DIEESE/SEADE, citados na Tabela 5 

 

Em 2003, no Brasil, a concentração de mulheres era maior nas empresas 

industriais de grande porte, com 47,1% do total de empregados e menor nas 

pequenas e médias empresas, com respectivamente 34,3% e 35,8% dos 

trabalhadores.(SESI, 2005, p.52).  

As mulheres têm uma menor participação no mercado de trabalho formal no 

Brasil. Cerca de 61% das pessoas que trabalham com carteira assinada no Brasil 

são homens, e esse percentual é 72% na indústria. Quanto aos diferenciais 

salariais por gênero, eles são maiores na indústria do que no setor de serviços. Na 

indústria, os homens recebem em média 33% a mais do que as mulheres. (NEGRI 

& COELHO & TURCHI &, NEGRI, 2006, p.47). 
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Analisando o gráfico 5, podemos perceber que a geração de empregos para 

as mulheres, entre os anos de 1998 até 2005, foi na ordem de 207 mil vagas, já 

para os homens no mesmo período o número de vagas geradas foram 153 mil 

vagas, ou seja, a média de vagas geradas entre os anos de 1998 até 2005, 

chegou na casa de 60% das vagas para as mulheres.  

Gráfico 5 

Total de Ocupados na Indústria de Transformação  Por Gênero 
(1995/2005)
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             Fonte: Dados da PED, citados na Tabela 5. 
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2.2.2 – Escolaridade 

 

A evolução no período (entre 1995 e 2004) é nítida no sentido do aumento 

do nível de escolaridade dos trabalhadores na indústria de transformação. O 

número médio de anos de estudo aumentou de 6,54 para 8,40. Com relação ao 

aumento relativo do número médio de anos de estudos, esse teve um crescimento 

na ordem de 22,14% entre os anos de 1995 a 2004, conforme tabela 6 e gráfico 6.  

 

Tabela 6- Composição dos Ocupadas na Indústria de Transformação (Brasil), Segundo o Nível de 
Escolaridade 1995 - 2004: 

        

ANO 
Sem 

Instrução 
1 a 3 4 a 7 8 a 10  12 a 13  14 ou + Média 

1995 6,82 12,56 40,56 18,94 15,18 5,92 6,54 
1997 6,16 11,25 36,35 20,98 18,69 6,57 7,00 
1999 5,85 10,10 34,82 22,10 20,96 6,17 7,17 
2001 5,65 9,23 31,95 22,11 25,07 5,99 7,45 
2002 5,10 9,51 31,44 21,45 26,23 6,27 7,53 
2004 5,00 9,33 30,83 21,88 28,58 6,81 8,40 

Fonte: PNADs, cistados por   IBGE (2007); e Tafner (2006), para o ano de 2004.      
 

Os trabalhadores industriais estão se tornando cada vez mais qualificados. 

Esse aumento na escolaridade resulta em um crescimento na proporção entre 

trabalhadores qualificados e não qualificados nas firmas da indústria brasileira. Em 

1995, existia aproximadamente sete trabalhadores não-qualificados, trabalhadores 

com escolaridade inferior a cinco anos de estudos, para cada trabalhador 

qualificado com mais de 11 anos de estudo. (NEGRI; COELHO; NEGRI; TURCHI, 

2006, p. 376). 

Os mesmos autores acima argumentam que grande parte da explicação 

para essa dinâmica está na ampliação da demanda por trabalhadores qualificados 

por partes das firmas brasileiras. O desenvolvimento tecnológico é o fator 

fundamental para explicar esse crescimento da demanda por qualificação.   

Os autores acima alegam que, em 2003, o número médio de anos de 

estudo variava entre 7,1 na região Nordeste e 8,8 na região Sudeste, e entre 7,1 

na fabricação de produtos de minerais não metálicos e 11,4 na fabricação de 

máquinas para escritório e equipamentos de informática.  
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Apesar da melhoria do nível de escolaridade dos trabalhadores, a situação 

ainda continuava muito precária em alguns casos, como na fabricação de produtos 

de madeira no Norte; e na fabricação de coque e refino de petróleo no Norte. 

Neles, a escolaridade média não atingia cinco anos de estudo em 2003. (SABÓIA; 

KUBRUSLY, 2005, p. 06) 

A escolaridade dos trabalhadores industriais na região Nordeste tende a ser 

a mais baixa do país. O número médio de anos de estudo no Nordeste é o mais 

baixo, entre as cinco regiões em vários ramos da indústria.   

Os mesmos autores alegam que, na comparação com a região Sudeste, a 

região Nordeste leva a pior em várias empresas, como fabricação de produtos 

têxteis, artigos de borrachas e produtos químicos. Em outras palavras, também na 

questão da escolaridade dos trabalhadores os diferenciais existentes podem ser 

considerados elevados. (SABÓIA & KUBRUSLY, 2005, p.07) 

Os autores acima afirmam, quando se analisa a distribuição do emprego 

por grupo de escolaridade, na década de 2000 verifica-se, em primeiro lugar, que 

os setores fabricação de máquinas e material elétrico, têm um perfil mais 

qualificado, ou seja, os trabalhadores têm mais tempo de estudo, principalmente a 

indústria de fabricação de material eletrônico. Este setor tem quase 80% dos 

trabalhadores com mais de 9 anos de estudo, enquanto que no mercado de 

trabalho formal essa proporção é de aproximadamente 55%. 
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Gráfico 6 

Total dos Anos Médios de Estudos dos Ocupados da 
Indústria de Transformação.
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Fonte: PNADs, listados por   IBGE (2007) e Tafner (2006) para o ano de 2004.  

 

 

   2.2.3- Idade 

 

No período de 1995 a 2004, a faixa etária de 18 a 39 anos teve um 

aumento no número de ocupados na indústria de transformação conforme mostra 

a tabela 7, passando de um total de 3.549.033, para 4.368.039 de vagas neste 

período. Este aumento representa um acréscimo na ordem de 23,5% 

aproximadamente. No mercado de trabalho no Brasil, o número de vagas na 

mesma faixa de idade teve um acréscimo na ordem de 29,15% aproximadamente. 

Já a faixa até 17 anos de idade foi a que mais perdeu vagas no número de 

ocupados na indústria de transformação, passando de um total de 176.990 vagas 

para 75.791 vagas, ou seja, teve uma redução de vagas aproximadamente na 

ordem de 57,17%. Uma das explicações para esta redução de vagas, na faixa até 

17 anos de idade, pode ter como motivo o fato do governo proibir menores de 16 

anos de trabalhar, com exceção dos aprendizes. No total de ocupação do Brasil 

também aconteceu o mesmo fenômeno, esta faixa também teve grande perda de 

emprego no mesmo período.        
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Tabela 7- Comparação Entre Total de Empregos Gerados no Brasil e Na Indústria de Transformação (Valor Absoluto) 

Total de Empregos Brasil Total Emprego Indústria de Transformação 

Ano Total De 17 Anos De 18 a 39 De 40 a 64 65 ou Mais Total Até 17 Anos De 18 a 39 De 40 a 64 65 ou Mais 

1995 23.745.786 580.029 15.853.339 7.060.008 173.593 4.897.402 176.990 3.549.033 1.142.688 18.222 

1996 23.823.307 528.013 15.911.931 7.160.392 174.492 4.797.283 154.660 3.513.739 1.107.109 17.099 

1997 24.100.664 507.066 16.105.317 7.274.697 176.480 4.703.654 140.681 3.462.119 1.076.822 16.311 

1998 24.489.205 464.597 16.295.169 7.529.593 178.025 4.476.967 119.151 3.316.389 1.024.842 15.050 

1999 24.993.052 378.154 16.637.952 7.780.127 187.369 4.603.882 99.311 3.435.461 1.053.731 14.675 

2000 26.228.629 338.368 17.453.272 8.220.184 206.307 4.885.361 89.631 3.656.314 1.123.938 14.899 

2001 27.189.614 297.744 18.018.003 8.668.651 194.474 4.976.462 74.116 3.709.313 1.177.195 15.268 

2002 28.683.913 292.164 18.913.365 9.260.833 201.639 5.209.774 70.610 3.869.764 1.253.192 15.515 

2003 29.544.927 282.811 19.331.628 9.713.644 216.166 5.356.159 66.106 3.952.828 1.320.687 16.499 

2004 31.407.576 318.518 20.474.514 10.388.747 225.142 5.926.857 75.791 4.368.039 1.465.620 17.364 

Fonte: Rais -  Ministério do Trabalho e Emprego (2007).      
 

A faixa de idade que teve maior aumento no número de vagas na indústria 

de transformação foi a de 40 até 64 anos de idade, que passou de 1.142.688 

empregos em 1995 para 1.465.620 empregos em 2004. E o que representou 

aproximadamente 28,26% de aumento. Esta foi a maior variação entre todas as 

faixas etárias. Mesmo fenômeno aconteceu no mercado de trabalho no Brasil, esta 

faixa de idade, teve um aumento no número de emprego na ordem de 47,15% no 

mesmo período, conforme tabela 7. 

Na faixa de 65 anos ou mais, o número de vagas na indústria de 

transformação teve uma trajetória oposta à do mercado de trabalho no Brasil. Na 

indústria de transformação aconteceu uma redução de vagas para esta faixa de 

idade, passando de 18.222 em 1995 para 17.364 em 2004. Esta redução foi na 

casa de 4,70%. Já no Brasil foram criados 51.549 novos empregos para esta faixa 

representando um aumento de 29,7% aproximadamente.  
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Tabela 8- Comparação em (%) Entre Total de Empregos Gerados no Brasil e Na Indústria de 
Transformação (Valor Relativo). 

Total Em (%) de Empregos Brasil Total de Empregos Em (%) Indústria de 
Transformação 

Ano Total De 17 Anos De 18 a 39 De 40 a 64 65 ou Mais Total Até 17 Anos De 18 a 39 De 40 a 64 65 ou Mais 

1995 100 2,44 66,76 29,73 0,73 100 3,61 72,47 23,33 0,37 

1996 100 2,22 66,79 30,06 0,73 100 3,22 73,24 23,08 0,36 
1997 100 2,10 66,83 30,18 0,73 100 2,99 73,60 22,89 0,35 

1998 100 1,90 66,54 30,75 0,73 100 2,66 74,08 22,89 0,34 
1999 100 1,51 66,57 31,13 0,75 100 2,16 74,62 22,89 0,32 

2000 100 1,29 66,54 31,34 0,79 100 1,83 74,84 23,01 0,30 

2001 100 1,10 66,27 31,88 0,72 100 1,49 74,54 23,66 0,31 
2002 100 1,02 65,94 32,29 0,70 100 1,36 74,28 24,05 0,30 
2003 100 0,96 65,43 32,88 0,73 100 1,23 73,80 24,66 0,31 
2004 100 1,01 65,19 33,08 0,72 100 1,28 73,70 24,73 0,29 

Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Emprego (2007).      
 

Quando olhamos para a tabela 8, percebemos que a distribuição de vagas 

por faixa de idade no período de 1995 a 2004 teve o seguinte comportamento: a) 

faixa de idade até 17 anos foi a que mais perdeu empregos no Brasil e na indústria 

de transformação; b) na faixa de 18 a 39 anos, houve um leve acréscimo na 

proporção de vagas na indústria, mas, no Brasil aconteceu uma leve redução da 

proporção de vagas nesta faixa de idade; C) a faixa etária de 40 a 64 anos 

aumenta na proporção tanto na indústria quanto na totalidade da economia.  

 

2.3 – Rendimento dos Ocupados 
 

A PED (Pesquisa de Emprego e Salário), realizada entre 1996 e 2005 nas 

regiões metropolitanas (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e 

Brasília), aponta para uma redução nos salários dos trabalhadores na indústria, 

conforme a tabela 9, a região de Belo Horizonte foi a região onde a redução 

salarial foi menor. Em 2005 as indústrias desta região pagavam em média 97,8% 

dos salários recebidos pelos trabalhadores em 1996. As regiões que tiveram as 

maiores reduções foram as de Brasília onde teve uma redução na ordem de 

35,5%, ou seja, em 2005 os trabalhadores da indústria de Brasília passaram 

receber 64,5% do que recebiam em 1996. Outra região que teve grande redução 
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foi Salvador onde teve uma redução na ordem de 32,6% no rendimento médio em 

relação ao ano de 1996, recebendo os trabalhadores 67,4% do salário que 

recebiam no ano de 1996. Já na região de São Paulo, a redução nos salários de 

2005 foi na casa de 29,9%, referente aos salários de 1996. 

 

Tabela 9- Rendimento Médio Real dos Ocupados Na Indústria Nas Regiões Metropolitanas.                 
     Média Anual.  (1996 = 100). 

anos RMSP RMPA RMBH RMSA BRASÍLIA  
1996 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
1997 101,95 105,93 103,52 109,60 95,98  

1998 97,96 104,68 96,29 108,39 98,30  

1999 90,26 98,32 91,24 89,51 106,80  
2000 86,52 97,30 88,19 92,82 94,74  

2001 77,66 96,26 86,29 90,56 87,09  
2002 72,20 98,34 91,62 87,17 84,31  
2003 68,54 90,33 81,43 80,06 68,78  
2004 68,87 90,75 82,00 83,05 69,01  

2005 70,10 92,62 80,86 82,89 64,53  

Fonte: Dieese/Seade: PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego   

Inflatores utilizados: IPCA-BH/IPEAD; INPC-DF/IBGE;    

IPC-IEPE/RS; INPC-RMR/IBGE; IPC-SEI/BA; ICV-DIEESE/SP.   

 

Analisando a tabela 10, percebemos que entre maio 1995 a maio 2005, o 

trabalhador da indústria no Brasil teve uma perda na ordem de 3,3% no seu 

salário real. Comparando os meses de janeiro a maio de 1995 com os mesmos 

meses de 2005, iremos perceber que em todos estes meses houve queda de 

salários no ano de 2005. O que é importante destacar nos dados da tabela 10 e 

gráfico 7 é a existência de 2 períodos distintos na série (1995 a 2005): a) o 

período que vai de 1995 a 2003, que se caracteriza por uma tendência clara de 

queda dos salários industriais; b) o período que se inicia em 2004, que se 

caracteriza pela recuperação dos salários da indústria.       
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Tabela 10- Massa Salarial da Indústria de Transformação/ Brasil – Período 1995/2005 

            INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - BRASIL        

  Salários líquidos reais          índice base fixa:1992=100   

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1995 112,60 112,30 116,74 118,52 120,71 118,68 115,02 114,27 110,35 111,70 116,20 116,31 

1996 112,36 111,39 112,62 112,91 113,13 111,33 111,64 111,71 111,87 113,87 115,04 114,98 

1997 114,15 111,03 112,72 114,00 116,36 115,00 114,31 114,10 113,17 113,75 115,50 114,99 

1998 109,93 107,25 109,01 108,92 109,96 107,78 108,78 108,56 107,19 107,29 108,51 108,69 

1999 102,57 97,49 97,14 97,26 98,44 97,71 97,87 97,77 97,84 97,35 99,27 100,35 

2000 97,26 97,90 98,92 99,98 102,38 102,05 101,14 101,42 100,14 101,92 104,82 106,19 

2001 104,18 103,33 104,32 105,97 106,85 104,87 105,24 103,95 102,01 102,22 104,94 105,00 

2002 103,33 102,29 103,70 105,06 106,08 104,69 104,88 103,57 103,03 103,26 104,08 101,52 

2003 98,08 95,15 95,72 97,15 98,20 98,97 99,69 99,67 98,96 100,42 105,69 105,43 

2004 102,26 101,88 104,21 105,49 106,87 107,76 108,01 109,60 109,95 111,34 116,69 116,63 

2005 112,16 110,28 114,03 114,67 116,72               

Massa salarial; Deflator: INPC/Brasil e Reg. Metropolitanas - IBGE    

Fonte: Indicadores Industriais CNI         

 

Outro aspecto que reforça o tamanho do achatamento da renda no Brasil é 

o que ocorreu com a massa salarial, a soma de todos os salários dos 

empregados. Entre os anos 2000 e 2003, a massa de rendimento dos ocupados 

na indústria representava 68,2% da registrada em 1980. Só que, nesse período, o 

número de trabalhadores na indústria aumentou de 6,9 milhões para 10,7 milhões. 

Em 2003, o nível de emprego do setor industrial foi 11,4% superior ao de 1989, 

mas a massa de rendimento foi 33,9% inferior. (Rolli, 2005, p.01). 

A mesma autora afirma, em 1980, o salário médio de um trabalhador na 

indústria era de cerca de R$ 938. Nos anos 90, esse valor caiu para R$ 560. De 

2000 a 2003 está ao redor de R$ 482, em valores corrigidos até setembro de 2003 

pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).  

 

 

 

 

 

 



 63 

Gráfico 7 

Índice Salário Médio Real Em Maio da Indústria de 
Tranformação 1995 - 2005               base 1992 = 100 
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Fonte: Indicadores Industriais CNI  

 

Nos anos 1990, com a abertura do mercado às exportações, inaugurou-se à 

discussão sobre flexibilização salarial, ou vinculação dos salários ao desempenho 

da produção. (DIEESE, 2001, p.11). 

As primeiras medidas concretas foram a extinção da política salarial e dos 

reajustes automáticos de salários e a introdução, via Medida Provisória, da 

negociação sobre participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das 

empresas. 

Para a mesma fonte acima, a conjugação dessas duas medidas trouxe 

conseqüências importantes. A primeira delas foi a redução ou a não concessão de 

reajustes salariais, ao mesmo tempo em que se disseminou a negociação de 

percentuais de remuneração condicionados aos lucros e/ou resultados. Isso 
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provocou o rebaixamento do salário fixo e o crescimento da parcela variável da 

remuneração. 

Além disso, a dinâmica das negociações coletivas foi profundamente 

alterada, dado que a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) intensificou o 

processo de descentralização das negociações para o âmbito das empresas. 

(DIEESE, 2001, p.11). Por último, a negociação da produtividade passou a ocorrer 

no âmbito da PLR, como um dos indicadores para sua aferição. Isso a 

descaracteriza como elemento fundamental para a redefinição do padrão de 

distribuição de renda do país, dado que passa a compor a parcela não 

incorporável aos salários. 

A remuneração do pessoal ocupado é variável de acordo com fatores como 

qualificação do trabalhador, região geográfica onde a firma atua e setor industrial. 

As empresas que inovam e diferenciam produtos geram postos de trabalho de 

melhor qualidade e pagam salários 12,07% superiores aos da média da indústria, 

enquanto as especializadas em produtos padronizados pagam 0,7% a mais (mais 

próximas à média). Por fim, as que não diferenciam produtos e tem produtividade 

menor pagam 11,4% a menos do que a média da indústria. Firmas exportadoras 

pagam salários 24,7% superiores aos das não-exportadoras. Significa que, se um 

trabalhador empregado em uma empresa não-exportadora recebe, por exemplo, 

R$ 10 por hora de trabalho, outro igual a ele recebe, em uma firma exportadora, 

R$ 12,47 pela mesma hora de trabalho.  (NEGRI; COELHO; TURCHI; NEGRI, 

2006, p.43). 

Os autores acima afirmam, do mesmo modo, que uma firma estrangeira na 

indústria brasileira paga 38,3% a mais do que uma firma idêntica controlada por 

capital nacional pagaria a trabalhadores também idênticos. O trabalhador 

administrativo, na indústria nacional tem uma diferença salarial maior, quando 

comparado com os trabalhadores da indústria estrangeira.  Já os trabalhadores 

diretamente ligados à produção (o chão de fábrica) nas estrangeiras não são tão 

superiores aos salários desses mesmos trabalhadores nas nacionais. Um dos 

possíveis efeitos da maior participação estrangeira na estrutura produtiva 

brasileira está associado justamente aos salários pagos por essas empresas. 
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Para os mesmo autores, a possível conseqüência, quando as empresas 

estrangeiras pagam maiores salários, é que elas elevem o patamar salarial médio 

na estrutura produtiva brasileira, forçando assim que as empresas domésticas 

também paguem salários maiores. O efeito é comumente chamado de 

transbordamento e representa a disseminação na indústria brasileira das práticas 

adotadas nas empresas estrangeiras. 

Na indústria brasileira, o efeito transbordamento ocorre entre estrangeiras e 

domésticas nas áreas de tecnologia e produtividade. As empresas nacionais 

absorvem novas tecnologias e acabam se tornando mais produtivas em virtude da 

convivência com empresas estrangeiras.  

As empresas mais dinâmicas em tecnologia e mais competitivas acabam 

remunerando melhores seus trabalhadores. As indústrias brasileiras mais 

competitivas, além de pagar salários mais altos, também concedem mais 

benefícios extra-salariais do que firmas menos competitivas. (NEGRI; COELHO; 

TURCHI; NEGRI, 2006, p.44). 

A relação entre o dinamismo tecnológico das empresas e a remuneração 

dos trabalhadores afeta também os diferenciais regionais de salários. A 

localização dos maiores salários está estreitamente relacionada com a maior 

concentração de firmas inovadoras.  

A concentração de atividades econômicas dentro de um município interfere 

positivamente em sua taxa salarial e na de municípios vizinhos, tanto na indústria 

quanto em serviços industriais. A concentração no mesmo município de empresas 

envolvidas com atividades produtivas similares gera, para todas elas, benefícios 

decorrentes dessa aglomeração. Tais benefícios consistem em maior 

produtividade dessas empresas e em custos operacionais menores, e acabam  se 

refletindo em salários maiores. (NEGRI; COELHO; TURCHI; NEGRI, 2006, p.44). 

Também existem efeitos de transbordamento ou de contágio entre os 

mercados de trabalho próximos, que contribuem para uma maior convergência 

das taxas salariais dos municípios vizinhos. Ou seja, municípios cujos vizinhos 

possuem salários mais altos tendem a ter salários também maiores. A 
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produtividade maior de uma indústria em relação à outra, pode fazer diferença na 

remuneração de trabalhadores semelhantes. 

 É possível que trabalhadores de empresas mais lucrativas exerçam 

pressão no sentido de se beneficiarem de uma parcela dos lucros. Assim, se o 

poder de pressão dos trabalhadores é grande, parte dos lucros poderia se 

converter em maiores salários. (NEGRI; COELHO; TURCHI; NEGRI, 2006, p.45) 
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Capítulo 3 – TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL NO ABC 
 
Muitos foram os fatores que possibilitaram à região do ABC se constituir em 

um grande centro industrial. E igualmente muitos foram, ou são, os fatores que 

fazem com que essa região venha perdendo participação relativa na produção 

industrial brasileira nas últimas décadas, sobretudo nos anos 1990. Poderia se 

dizer que a crise industrial do ABC apresenta dois momentos distintos. Um 

primeiro, que vai até o final dos anos 1980, quando se esgota o padrão de 

industrialização via substituição de importações e as políticas de desconcentração 

industrial são implementadas em São Paulo e em algumas outras regiões 

brasileiras. Um segundo, que se inicia nos anos 1990, com a liberalização 

comercial e financeira e a política de combate à inflação iniciada em meados da 

década, com a implantação do Plano Real, somados às novas transformações 

estruturais na economia mundial. (PRATES, 2005, p.41). 

O autor mencionado acima argumenta que, com este panorama as 

empresas da região viram seus custos decorrentes de externalidades negativas, 

que já eram significativas negativas nos anos de 1980, se tornaram ainda mais 

alta nos anos 1990. Com isto, as empresas da região adotaram novos métodos de 

organização da produção que implicaram na drástica redução de postos de 

trabalho ou simplesmente a mudança para outras regiões do país. 

Nos anos 1990 esse processo de fuga de empresas da região do ABC, se 

intensifica, devido do processo de desconcentração econômica que se inicia já 

nos anos 1960 e 1970, mas que ganha forte impulso a partir dos anos 1980 e 

principalmente nos anos 1990, quando a abertura econômica se concretiza, 

juntamente com a valorização do Real, as empresas são obrigadas a buscar 

novos métodos para se enquadrarem na nova realidade e concorrência 

empresarial. Assim, as empresas passam a buscar e implementar novas 

estratégias de gestão, bem como a construir novos espaços considerados por elas 

mais adequados às suas capacitações. As empresas passam a buscar aumento 

continuo da produtividade, com achatamento salarial e redução do quadro de 

funcionário. (PRATES, 2005, p.43). 
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O mesmo autor afirma, que nesse sentido, pode-se, dividir os vetores de 

atuação das forças que estariam levando a uma possível “desindustrialização” do 

ABC em um vetor macroeconômico ou externo, e um vetor microeconômico, ou 

interno. 

O macroeconômico se baseia à política de abertura comercial, e à política 

de combate a inflação nos anos 1990. Juntamente com a expansão do mercado 

nacional, há melhora da infra-estrutura em outras regiões do país e nas vantagens 

fiscais oferecidas por outras regiões. O vetor microeconômico ou interno diz 

respeito à adoção de novas formas de produção, cujo objetivo central se constitui 

na busca incessante pela redução de custos e pelo aumento da produtividade, em 

um contexto local de elevado custo e mesmo ausência de terrenos disponíveis, 

fortes atuações sindicais e impositivas restrições ambientais. Nesse campo, dos 

fatores internos às empresas ou microeconômicos, destacam-se cinco estratégias 

adotadas pela maioria das empresas: (a) o enxugamento das escalas de 

produção, de modo a lograrem maiores rendimentos, a partir de uma menor 

utilização de capacidade; (b) aumento das importações de insumos, ou mesmo a 

substituição total por importados, em função da valorização cambial que favorecia 

a importação; (c) desativação de linhas de produção, bem como de produtos, 

visando à concentração em atividades produtivas de maior competitividade; (d) 

maior rigor na escolha de fornecedores; (e) implementação de processos de 

desverticalização e de subcontratação, objetivando, descentralização de custos e 

riscos para toda a cadeia produtiva. (PRATES, 2005, p.44). 

 
3.1- Conseqüência da Política Macroeconômica na Indústria da Região 
do ABC 

 
A economia brasileira apresentou no início da década de 1990, um quadro 

de forte instabilidade macroeconômica, expresso no descontrole do processo 

inflacionário e, por várias vezes, reprimido por planos de estabilização cada vez 

menos eficazes.  

Um fator de destaque nesse processo de crise e de paralisação do 

crescimento foi o decréscimo substancial da taxa de investimento da economia 

nos anos 80 e início da década de 1990. Entre 1980 e 1992, a indústria de 
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transformação teve sua produção reduzida em cerca de 8%, conforme Agência 

Desenvolvimento Econômico de Grande ABC (2001, p. 7).  

Segundo a mesma fonte, após a implantação do Plano Real, a economia 

brasileira foi orientada, em linhas gerais, por um programa de redução da taxa de 

inflação e abertura comercial, com o objetivo de alcançar a estabilidade 

macroeconômica e implementar o processo de modernização nos diversos setores 

da economia do país. 

Diante da perda de dinamismo macroeconômico da economia brasileira 

neste período, diversos segmentos do setor industrial implementaram ajustes e/ou 

reestruturação que incluíram desde a redução de níveis hierárquicos, ou seja, 

enxugamento das estruturas administrativas, até a adoção de novas técnicas de 

produção. 

Com as mudanças estruturais do setor, podemos observar uma retração no 

emprego industrial do país. As regiões em que o setor industrial é o principal 

responsável pela geração da renda e do emprego foram duramente atingidas.  

Dessa maneira a Região do Grande ABC, um tradicional pólo industrial brasileiro, 

durante este período sofreu os efeitos da política recessiva adotada no país.  

Dados fornecidos pela PED-ABC/SEADE, analisados pela Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, revelam que o nível de emprego 

industrial no Grande ABC decresceu nos períodos entre o biênio 1988/1989 e o 

Biênio 1998/1999, em torno de 31,5%, ou seja, mais de 100 mil postos de 

trabalhos. Ao longo do período, verificou-se acentuada concentração da queda de 

ocupação em determinados segmentos da indústria da região. Cerca de 85% do 

total da redução de postos industriais de trabalho estavam nos segmentos 

metal/mecânico (78mil postos de trabalho a menos) e químico e borracha (22 mil 

postos de trabalho a menos).   

Conforme a Agencia de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC 

(2002), por outro lado, o desempenho industrial da Região do Grande ABC pode 

ser analisado através do índice de participação de cada município no Valor 

Adicionado Fiscal da indústria do Estado de São Paulo, no período de 1985 a 

1996. O município de São Bernardo do Campo foi o que mais elevou sua 
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participação durante este período, com uma média em torno de 5,96% 

(1985/1989), crescendo sua participação para 7,21% (1990/1994) e alcançando o 

nível de 7,46% (1995/1996); o município Diadema apresentou um índice de 

participação em torno de 2,31% (1985/1989), ocorreu uma pequena retração para 

2,2% (1991/1994), depois houve uma pequena recuperação para 2,32% 

(1995/1996); a cidade de São Caetano do Sul obteve uma média de 1,5% 

(1985/1989) sofreu uma redução para 1,33% (1990/1993), depois voltou a crescer 

no período de 1994 a 1996, alcançando o índice de 1,69% no V.A. industrial do 

Estado de São Paulo; Mauá obteve uma média de 1,43% (1985/1989), cresceu 

sua participação para 1,83% (1990/1994) e uma ligeira retração para 1,5% 

(1995/1996). Já os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os níveis 

de participação ficaram praticamente estáveis no período (1985/1996) em torno de 

0,4% e 0,02%, respectivamente. O município de Santo André apresentou uma 

significativa retração no índice do VA industrial ao longo do período, passando da 

média de 3,28% (1985/1989), para 2,76% (1990/1994), é uma nova diminuição no 

período de 1995 a 1996, para 2,03%. 

Com as informações acima, podemos chegar a uma conclusão, exceto o 

município de Santo André, os outros municípios da Região do Grande ABC 

apresentaram um comportamento homogêneo e cíclico, reflexo da reestruturação 

e ajuste ocorrido, ao longo do período, no setor industrial. 

Portanto cabe ressaltar que o fenômeno da crise de emprego foi reflexo do 

processo de reestruturação da indústria na Região do Grande ABC. Diante da 

política macroeconômica recessiva, voltada ao ajuste e estabilização, durante a 

década de 1990, onde as unidades da região buscaram alternativas para o seu 

crescimento, com a implantação de novas técnicas de gestão e organização. 

Estas medidas geraram aumento do desemprego e queda na qualidade do 

emprego, mas não houve perda de dimensão econômica da indústria regional.                     

Conforme o Observatório Econômico do ABC (2005, p.9), desde 1999, com 

a desvalorização do real, inicia-se um período de forte turbulência para a 

economia nacional, que veio acompanhada pelo racionamento de energia elétrica, 

pelas instabilidades e incertezas pré-eleitorais de 2002 e pelo aperto fiscal de 
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2003. Isso fez com que o PIB per capita de São Paulo se mantivesse constante 

entre 1998 e 2000, para diminuir em 2002, ano em que o Estado apresentou a 

mais baixa participação no PIB brasileiro dos últimos dez anos (32,5%). A região 

do Grande ABC, que possui cadeias produtivas fortemente interdependentes, 

ancoradas no mercado interno, não poderia ficar imune a esse processo 

recessivo. A participação da indústria de transformação de São Paulo, que em 

1996 era de 51% do total nacional, despencou para 46% em 2002. A região do 

Grande ABC, que em 1996 era responsável por quase 14% do Valor Adicionado 

(VA) estadual, respondia em 2001 por pouco mais de 12%. Se por um lado os 

reconhecidos problemas decorrentes da ocupação do espaço nas regiões 

metropolitanas desestimulam a instalação de novas indústrias, sobretudo as de 

grande porte e as intensivas em mão-de-obra, e inibem a expansão daquelas já 

instaladas, por outro lado, a localização geográfica possibilita fácil acesso entre a 

capital e os municípios do Grande ABC, por meio dos corredores metropolitanos. 

A proximidade com o Porto de Santos cria condições para uma dinâmica 

econômica voltada ao mercado externo. Além disso, as novas técnicas de 

produção, particularmente o just-in-time, exigem a proximidade física entre 

fornecedores e clientes, impedindo que as indústrias que fazem parte da cadeia 

produtiva automobilística, principal atividade do Grande ABC, afastem da região. 

A diminuição da participação da região no VA industrial está ligada, 

portanto, muito mais a fatores macroeconômicos conjunturais do que a uma perda 

da dinâmica industrial regional, já que cadeias produtivas muito integradas, como 

é o caso da automobilística, sofrem maior impacto nos períodos de crise. 

Ainda assim, a região não perdeu sua importância como pólo automotivo, 

uma vez que era responsável em 2001 por 46,4% do VA estadual da atividade de 

fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias (era 

46,9%, em 1996). 

Conforme o Observatório Econômico do (2005, p.10), Outra atividade que 

ganha destaque na região é a fabricação de artigos de borracha e plástico, 

responsável por 20,7% do VA estadual do segmento, ficando atrás apenas do 

Município de São Paulo. Esta atividade é de grande importância na cadeia 
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produtiva automobilística, além de se valer dos insumos do pólo de 

Capuava.Também se destaca a fabricação de produtos químicos, em especial o 

segmento de tintas e vernizes, de aplicação na montagem de veículos.  

Observando-se os investimentos anunciados na região no período de 1995 

a 2000, nota-se que o setor industrial continua sendo o que atrai maior volume de 

recursos, embora o afluxo de investimento para o setor de serviços venha 

crescendo progressivamente no Grande ABC. Em 2001, 73% dos investimentos 

anunciados na região, convergiam para o setor industrial, 23% para o setor de 

serviços e o restante para o comercial. 

Os investimentos industriais foram direcionados principalmente para a 

fabricação de produtos químicos, de borracha e plásticos, e para o setor 

automotivo, demonstrando uma tendência de continuidade do atual perfil produtivo 

da região. 

Para o ano de 2003, os dados da Piesp, Pesquisa de Investimentos do 

Estado de São Paulo, da Fundação Seade, citado por Observatório Econômico 

(2005), indicam novamente preponderância dos investimentos industriais, nos 

setores automotivo, mecânico e químico. A mesma pesquisa revela que a indústria 

automotiva paulista esteve na liderança dos investimentos no Estado entre 1996 e 

2003, período em que o setor investiu US$ 19 bilhões ou 11,6% do total da 

indústria em São Paulo. 

Com esses investimentos, associados ao anúncio da ampliação do Pólo de 

Capuava, a estrutura industrial do Grande ABC parece acompanhar o erguimento 

da indústria nacional, em geral, e da paulista, em particular. 

O ano de 2004 mostrou sinais inequívocos de recuperação da economia 

brasileira e aponta para um expressivo crescimento da atividade econômica 

paulista, puxada, em especial, pelo setor industrial. É o que indicam os dados da 

Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE. Enquanto a indústria brasileira cresceu 8,3% 

em 2004, a indústria paulista, no mesmo período, registrou crescimento de 11,8%. 

E os destaques nesse caso foram para dois setores com forte presença no 

Grande ABC, como o automotivo (alta de 29,3%), e o de bens de capital (alta de 

21%). 



 73 

Analisando a tabela 11, podemos verificar que no período que compreende 

os anos de 2001 até 2005 os municípios da região do Grande ABC mantiveram 

praticamente estável sua evolução nas participações do VAF². Em 2001 a 

participação da região era de 11,98 % do total do Estado de São Paulo, em 2005 a 

participação da Região do ABC registrou 11,93%. Já analisando por municípios, o 

município de São Bernardo do Campo foi o que teve a maior perda de 

participação: em 2001 a participação era na ordem de 5,30% passando para 

4,60% em 2005; o município de Mauá teve uma perda passando de 1,90% em 

2001 para 1,61% em 2005; outros municípios que tiveram perda na participação 

foram Diadema e Santo André, em 2001 suas participações representavam 

respectivamente 1,78% e 1,67%, já em 2005 suas participações caíram para 

1,68% e 1,38%. Para compensar estas perdas os municípios de Rio Grande da 

Serra, Caetano do Sul e Ribeirão Pires tiveram aumento na participação. São 

Caetano do Sul foi o que teve a maior contribuição para este aumento passando 

de 1,18% em 2001 para 2,46% em 2005; já Rio Grande da Serra também teve um 

aumento passando de 0,01% em 2001 para 0,03% em 2005; Ribeirão Pires 

passou de 0,14% para 0,18% em 2005. É importante assinar que esses dados 

revelam comportamento heterogêneo dos municípios que compõem a região do 

Grande ABC.  

 

 

 

 

 

 

² VAF – O valor Fiscal é obtido, para cada município, através da diferença entre o valor das saídas 
de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação prestados no seu território e o valor 
das entradas de mercadorias e dos serviços de transporte e de comunicação adquiridos, em cada 
ano civil. É calculado pela Secretária da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição 
do Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação.       
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Tabela - 11 Evolução da Participação das Regiões do Estado de São Paulo no Valor Adicional Fiscal. Total Estadual.     
  2001 2002 2003 2004 2005 

  Real (%) Real (%) Real (%) Real (%) Real (%) 

Total ESP 272.466.963.936 100,00 263.599.710.334 100,00 234.968.966.606 100,00 251.887.627.570 100,00 265.177.961.938 100,00 

RMSP 111.517.099.546 40,93 101.143.378.434 38,37 89.699.331.722 38,17 98.849.483.072 39,24 106.641.601.985 40,22 

Total ABC 32.638.158.285 11,98 29.260.389.194 11,10 26.945.694.848 11,47 29.852.994.869 11,85 31.645.135.698 11,93 

Diadema 4.841.064.280 1,78 3.990.341.538 1,51 3.627.316.739 1,54 3.800.054.828 1,51 4.463.759.506 1,68 

Mauá 5.172.378.910 1,90 5.143.200.517 1,95 4.551.377.530 1,94 4.651.755.781 1,85 4.256.229.637 1,61 

Rib. Pires 378.596.820 0,14 360.346.752 0,14 336.086.136 0,14 429.767.166 0,17 471.601.549 0,18 

R G Serra 34.548.763 0,01 22.618.004 0,01 35.190.056 0,01 61.274.664 0,02 69.986.395 0,03 

Santo André 4.562.648.232 1,67 4.086.053.114 1,55 4.116.544.172 1,75 4.290.930.006 1,70 3.664.729.642 1,38 

S B Campo 14.443.518.437 5,30 12.359.897.462 4,69 11.181.280.370 4,76 12.331.724.115 4,90 12.188.096.238 4,60 

S C Sul 3.205.402.843 1,18 3.297.931.807 1,25 3.097.899.845 1,32 4.287.488.309 1,70 6.530.732.731 2,46 

Outras Regiões 
(Exclusive 
RMSP) 

160.949.864.389 59,07 162.456.331.901 61,63 145.269.634.885 61,83 153.038.144.498 60,76 158.536.359.954 59,78 

Fonte: Fundação SEADE (2007)           
 

 

3.2- Fatores Locacionais e Indústria da Região do ABC 

 

Os fatores que mais pesaram na estratégica de localização dos 

estabelecimentos do Grande ABC foram a infra-estrutura urbana, a acessibilidade 

ao sistema de transporte e a proximidade do mercado consumidor conforme 

tabela 12. Para 49,03% dos estabelecimentos entrevistados a infra-estrutura 

urbana era importante ou muito importante. Para o fator acessibilidade ao sistema 

de transporte, o valor foi de 47,53% e para proximidade do mercado consumidor o 

valor foi de 45,66%. Para a totalidade da RMSP (exceto Região do ABC), os três 

fatores de localização mais importantes foram os mesmos (ver tabela 13). Na 

Região Administrativa de Campinas, aconteceu uma pequena mudança com 

relação aos três fatores que mais pesaram na estratégica de localização dos 

estabelecimentos, quando comparado com as Regiões do ABC e RMSP, 

conforme tabela 14. Para Campinas, a infra-estrutura urbana teve 53,03% das 

respostas importante ou muito importante dos estabelecimentos entrevistados, a 

qualidade de vida para funcionários o valor foi de 50,40% e para acessibilidade ao 

sistema de transportes o valor foi de 49,96%.        

Os fatores que menos influenciaram na estratégica de localização dos 

estabelecimentos do Grande ABC foram os incentivos fiscais oferecidos pelo 
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poder público estadual e federal, incentivos fiscais oferecidos pelo poder público 

municipal e o baixo custo da mão-de-obra. Para apenas 8,85% dos entrevistados 

os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público estadual e federal era 

importante ou muito importante. Para os incentivos fiscais oferecidos pelo poder 

público municipal o valor foi de 9,36% e para o baixo custo da mão-de-obra o valor 

foi de 15,02%, conforme tabela 12.  Para a totalidade da RMSP aconteceu uma 

pequena mudança com relação aos três fatores que menos pesaram na 

estratégica de localização dos estabelecimentos, quando comparado com a 

Regiões do ABC, conforme tabela 13. Os incentivos fiscais oferecidos pelo poder 

público estadual e federal tiveram 7,73% das respostas importante ou muito 

importante dos estabelecimentos entrevistados, os incentivos fiscais oferecidos 

pelo público municipal os valores foram de 10,30% e para a proximidade de 

centros de pesquisa e difusão tecnológica o valor foi de 15,92%, conforme tabela 

13. Para a Região administrativa de Campinas, os três fatores de localização 

menos importante foram os mesmos da RMSP.     
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Tabela 12 - Proporção de Unidades Locais Industriais, por Grau de Importância dos Fatores Considerados 

para a Implantação no Município, segundo Fatores de Decisão, 2001. 

Região do ABC         
1 Indiferente 
ou Pouco 
Importante 

2 Pouco 
Importante 

3 Importante 
4 Muito 

Importante 
Subtotal (3+4) Total 

Fatores de 
Decisão 

Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % N° Abs. % N° Abs. % 

Baixo Custo da 
Mão-de-Obra 391 69,1 90 16 71 13 14 2,5 85 15,02 566 100 

Qualificação e 
Treinamento da 
Mão-de-Obra 

277 49 102 18 173 31 14 2,4 187 33,04 566 100 

Proximidade dos 
Fornecedores de 
Insumos 

231 40,8 101 18 197 35 37 6,5 234 41,34 566 100 

Proximidade do 
Mercado 
Consumidor 

245 43,4 62 11 185 33 73 13 258 45,66 565 100 

Acessibilidade ao 
Sistema de 
Transportes 

233 41,2 64 11 243 43 26 4,5 269 47,53 566 100 

Infra-estrutura de 
Telecomunicações 259 45,8 82 15 201 36 22 4 223 39,54 564 100 

Infra-estrutura 
Urbana 206 36,5 82 15 216 38 61 11 277 49,03 565 100 

Qualidade de Vida 
para Funcionários 253 44,7 81 14 210 37 22 3,9 232 40,99 566 100 

Proximidade de 
Centros de 
Pesquisa e Difusão 
Tecnológica 

335 59,3 104 18 116 21 9 1,7 125 22,16 564 100 

Infra-estrutura de 
Serviços Técnicos 
de Apoio à Indústria 

349 61,7 89 16 102 18 25 4,5 127 22,48 565 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Estadual e Federal 

463 81,9 52 9,2 39 6,8 11 2 50 8,85 565 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Municipal 

455 80,4 58 10 41 7,3 12 2,2 53 9,36 566 100 

Baixo Preço do 
Terreno 345 61 95 17 87 15 38 6,8 125 22,12 565 100 

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.     
Nota - N° Abs.- corresponde ao número de empresa       
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Tabela 13 - Proporção de Unidades Locais Industriais, por Grau de Importância dos Fatores 
Considerados para a Implantação no Município, segundo Fatores de Decisão, 2001. 

  
Região Metropolitana de São Paulo (Exceto Região do ABC)     

1 Indiferente 
ou Pouco 
Importante 

2 Pouco 
Importante 

3 Importante 
4 Muito 

Importante 
Subtotal (3+4) Total Fatores de 

Decisão 
Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % 

Baixo Custo da 
Mão-de-Obra 1.810 62,11 528 18,11 349 12 227 7,8 576 19,77 2.914 100 

Qualificação e 
Treinamento da 
Mão-de-Obra 

1.436 49,27 544 18,68 761 26,1 173 5,95 934 32,05 2.914 100 

Proximidade dos 
Fornecedores de 
Insumos 

1.213 41,63 627 21,51 811 27,9 263 9,01 1074 36,86 2.914 100 

Proximidade do 
Mercado 
Consumidor 

1.072 37,17 418 14,5 884 30,7 510 17,7 1394 48,34 2.884 100 

Acessibilidade ao 
Sistema de 
Transportes 

930 31,92 539 18,49 1.013 34,8 432 14,8 1445 49,59 2.914 100 

Infra-estrutura de 
Telecomunicações 1.202 41,26 600 20,59 806 27,7 305 10,5 1111 38,14 2.913 100 

Infra-estrutura 
Urbana 928 32,17 519 17,99 887 30,8 550 19,1 1437 49,83 2.884 100 

Qualidade de Vida 
para Funcionários 1.137 39,01 565 19,4 931 32 281 9,64 1212 41,59 2.914 100 

Proximidade de 
Centros de 
Pesquisa e Difusão 
Tecnológica 

1.917 65,77 533 18,3 306 10,5 158 5,44 464 15,92 2.914 100 

Infra-estrutura de 
Serviços Técnicos 
de Apoio à 
Indústria 

1.699 58,89 519 17,99 489 16,9 178 6,18 667 23,12 2.885 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Estadual e Federal 

2.311 80,12 351 12,16 176 6,09 47 1,63 223 7,73 2.885 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Municipal 

2.265 77,73 349 11,97 203 6,97 97 3,33 300 10,30 2.914 100 

Baixo Preço do 
Terreno 1.694 58,12 329 11,28 408 14 484 16,6 892 30,60 2.915 100 

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.     
Nota - N° Abs - corresponde ao número de empresa     
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Tabela 14 - Proporção de Unidades Locais Industriais , por Grau de Importância dos Fatores 
Considerados para a Implantação no Município, segundo Fatores de Decisão, 2001. 

   
Região Adm. de Campinas         

1 Indiferente 
ou Pouco 
Importante 

2 Pouco 
Importante 

3 Importante 
4 Muito 

Importante 
Subtotal (3+4) Total 

Fatores de 
Decisão Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % N° Abs. % N° Abs. % 

Baixo Custo da 
Mão-de-Obra 654 57,48 205 18,06 163 14,32 115 10,15 278 24,45 1.137 100 

Qualificação e 
Treinamento da 
Mão-de-Obra 

549 48,27 242 21,3 284 24,95 62 5,47 346 30,43 1.137 100 

Proximidade dos 
Fornecedores de 
Insumos 

511 44,95 232 20,39 306 26,91 88 7,75 394 34,65 1.137 100 

Proximidade do 
Mercado 
Consumidor 

353 31,05 222 19,48 307 27,01 255 22,46 562 49,43 1.137 100 

Acessibilidade ao 
Sistema de 
Transportes 

362 31,83 207 18,17 390 34,31 178 15,69 568 49,96 1.137 100 

Infra-estrutura de 
Telecomunicações 518 45,56 257 22,6 299 26,27 63 5,57 362 31,84 1.137 100 

Infra-estrutura 
Urbana 331 29,12 203 17,87 465 40,91 138 12,1 603 53,03 1.137 100 

Qualidade de Vida 
para Funcionários 359 31,55 205 18,02 462 40,66 111 9,77 573 50,40 1.137 100 

Proximidade de 
Centros de 
Pesquisa e Difusão 
Tecnológica 

642 56,43 309 27,18 152 13,39 34 3 186 16,36 1.137 100 

Infra-estrutura de 
Serviços Técnicos 
de Apoio à Indústria 

619 54,4 237 20,81 253 22,22 29 2,57 282 24,78 1.138 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Estadual e Federal 

763 67,11 235 20,66 87 7,63 52 4,61 139 12,23 1.137 100 

Incentivos Fiscais 
Oferecidos pelo 
Poder Público 
Municipal 

700 61,52 232 20,4 119 10,45 87 7,64 206 18,10 1.138 100 

Baixo Preço do 
Terreno 623 54,79 222 19,49 112 9,82 181 15,89 293 25,75 1.138 100 

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.     
Nota - N° Abs. -corresponde ao número de empresa.     
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O quadro 1 mostra os três pontos fortes e os três pontos fracos das 

Regiões do Grande ABC, RMSP e da Região administrativa de Campinas. O que 

pode ser constatado é que há pouca diferença entre as regiões analisadas em 

termos de fatores locacionais.  

 

Quadro 1 - Três principais pontos fortes e pontos fracos de atração de estabelecimentos industriais  

          

  Pontos Fortes Pontos Fracos 

Fatores de 
Decisão 

Infra 
Estrutura 
Urbana 

Acessibilidade 
ao Sistema de 
Transportes 

Proximidade 
do Mercado 
Consumidor 

Qualidade 
de Vida dos 
Funcionários 

Incentivos 
Fiscais 

Oferecidos 
pelo Poder 

Público 
Estadual e 

Federal 

Incentivos 
Fiscais 

Oferecidos 
pelo Poder 

Público 
Municipal 

Baixo 
Custo da 
Mão-de-

Obra 

Proximidade 
de Centros 

de Pesquisa 
e Difusão 

Tecnológica 

Região do 
ABC X x x  x x x  

RMSP (exceto 
ABC) x x x  x x  x 

Região de 
Campinas 

x x  x x x  x 
Fonte: Com base na Paep (2001).       

 

 

3.3 – Transformações Produtivas na Indústria da Região do ABC 

 

A Região do Grande ABC foi considerada nos anos 1980 o coração 

industrial da atividade econômica, constituindo o mais sólido dentre os as regiões 

em que se organizava o tecido industrial brasileiro. Nos anos de 1990, viu-se 

desafiada pelos custos econômicos da abertura comercial rápida, sob condições 

de intensa crise econômica interna, num contexto de profunda transformação dos 

instrumentos de regulação que haviam marcado a presença do Estado na 

economia brasileira. Um intenso processo de reestruturação produtiva atingiu os 

principais setores da atividade econômica no Grande ABC ao longo da década de 

1990. Os setores-chave que caracterizavam a vocação produtiva regional, isto é, a 

indústria e nesta os segmentos automobilístico e químico, foram fortemente 

atingidos, seja pelas políticas de abertura, seja pelas respostas que foram postas 

em ação pelas empresas ali instaladas (ou pelas que vieram a se instalar) no 
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processo de intensa internacionalização das cadeias produtivas 

locais.(GUIMARÃES, 2004, p. 85).  

Para o mesmo autor, como resultado dessa mudança os anos 1990 

mostram uma tendência clara à redivisão do papel dos grandes setores da 

atividade produtiva no que tange à sua capacidade de gerar empregos formais. 

A indústria que, em 1989, gerava 6 vagas em cada 10 empregos formais 

criados na região (três vezes mais do que os serviços, que criavam 2 postos, e 

seis vezes mais do que o comércio, que gerava apenas 1 em cada 10 postos), em 

2000 o setor de serviços passou a gerar o mesmos números de vagas da indústria 

(cada qual gerando pouco mais que 3 em cada 10 postos formais de trabalho). De 

fato, a sangria de postos formais de trabalho verificada em média na região do 

ABC (que se reduzem de 602.004, em 1989, para 511.787, em 2000) é explicada 

pelo enorme encolhimento de empregos que ocorre na indústria (de 363.333 para 

191.998).(GUIMARÃES, 2004, p. 86). 

O autor acima alega que, diante de tamanha recomposição, dois tipos de 

interpretação foram produzidos, com conseqüências absolutamente díspares no 

que concerne às políticas públicas. 

Levando em conta a intensidade com que se perdiam postos na indústria e, 

aliando-se a isso o movimento de reespacialização da atividade produtiva então 

em curso, com exemplos de novas plantas industriais instalando-se fora da região 

do ABC, abriu-se caminho para a hipótese que delineava um processo de 

desindustrialização da região. 

Esse processo mudaria a vocação econômica regional, tornando toda a 

Região Metropolitana de São Paulo, uma concentração metropolitana de 

inclinação terciária. E na contramão do que supunha o argumento da 

desindustrialização, nos anos 1990, a região do ABC mantinha - se firme no que 

tange à sua participação na estrutura industrial do Estado de São Paulo, 

sobretudo nos setores mais intensivos em capital. Ademais, sua vantagem 

comparativa vinha justamente do fato de concentrar empresas de grande 

conteúdo tecnológico em maior proporção que outras regiões. Isso equivale a 

dizer que, ao longo dos anos 1990, um intenso processo de reestruturação 
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produtiva, de atualização tecnológica e de modernização organizacional teve lugar 

entre as empresas industriais da região, em especial entre aquelas de grande 

porte, justamente as que dão a tônica e formam o grosso do valor da produção 

nesse cinturão industrial brasileiro.(GUIMARÃES, 2004, p. 86). 

Algumas empresas mudaram para outros Estados da nação ou outros 

municípios, as empresa que permaneceram na região, se consolidaram com 

investimentos maciços, mais ainda, marcharam para aumentar o seu conteúdo 

tecnológico e de conhecimento. Entretanto, esse mesmo processo, responsável 

por manter o posto do ABC no quadro da economia paulista, exagerou a pressão 

no sentido do enxugamento fortemente seletivo de postos de trabalho, desse 

modo, os trabalhadores sobreviventes eram em número muito menor e de maior 

qualificação. 

Para conseguir maior rendimento com uma utilização menor da capacidade 

instalada, foi implantado o sistema de encolhimento das escalas de operação 

eficiente isto implicou, entre outros, cortes drásticos nos custos fixos e no número 

de trabalhadores, buscando elevar a produtividade da mão-de-obra através de 

uma reorganização do processo produtivo, Isso explica parcialmente a quedas do 

emprego industrial da Região do Grande ABC. (KLINK, 2001, p.149) 

Conforme o autor acima, outras medidas foram tomadas pelas indústrias da 

região, como: ampliação de importações de insumos e/ou uma substituição de 

produção por importações, devido à sobrevalorização cambial no cenário Pós - 

Real, desativação das linhas de produção e do número de produtos, passando a 

dar mais importância aos elementos essenciais do empreendimento. Implantou-se 

um processo seletivo mais criterioso dos fornecedores, resultando com isso corte 

de vários fornecedores; intensificou-se o processo de desverticalização e de sub-

contratação, com o objetivo de descentralizar os riscos e os custos fixos para 

outras unidades que compõem a cadeia produtiva. 

No Grande ABC, as empresas no ramo petroquímico, de grande peso na 

região, ampliaram a importação de insumos no final da década de 1990. Outro 

ponto é que a indústria automobilista na Grande ABC, diferente das empresas 

automobilísticas do resto do estado de São Paulo, reagiu também de maneira 
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muito intensa ao câmbio com substituição de produção por importações.  Esse 

dado aponta para uma desestruturação maior das principais redes de 

fornecedores e, conseqüentemente, de elementos da cadeia automobilística do 

Grande ABC. (KLINK, 2001, p.150). 

 

3.3.1- Mudança Organizacional na Região 

 

O processo de reestruturação produtiva, principalmente no caso brasileiro, 

não pode simplesmente ser caracterizado em termos de um processo linear de 

avanços e transformações na direção de um parque industrial com maiores 

índices de produtividade. As mudanças no quadro macroeconômico no Brasil que 

ocorreram da década de 1990 influenciaram na modernização empresarial e na 

mudança das estratégicas de produção.(KLINK, 2001, p.148).  

As oscilações que ocorreram no plano Real (taxas de juros elevada, 

retração do mercado interno, sobrevalorização, etc), induziram os empresários 

brasileiros, principalmente da Região do ABC, a implementar uma série de 

estratégicas defensivas de reestruturação produtiva. 

A condução da política macroeconômica do país, intimamente vinculada 

aos movimentos do processo de acumulação financeira internacional, legou um 

desempenho econômico muito baixo e a reestruturação do sistema produtivo. A 

exposição da indústria da Região do ABC à concorrência internacional, com a 

abertura comercial e a manutenção do câmbio valorizado levou a uma 

especialização da indústria que se consubstanciou em diminuição da participação 

de alguns setores na produção industrial interna, como por exemplo, o setor de 

autopeças. 

As oscilações que ocorreram no plano Real induziram os empresários 

brasileiros, principalmente da Região do ABC, a implementar uma série de 

estratégicas defensivas de reestruturação produtiva. (KLINK, 2001, p.149).  

Dentro deste aspecto da reestruturação estão envolvidos os processos de 

focalização, terceirização, condomínios industriais, acordos corporativos, etc. Cujo 

objetivo central, ao concentrar os negócios da grande empresa na atividade-fim, é 
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reduzir custos e transferir/dividir para os segmentos subcontratados da rede de 

empresas os riscos crescentes das oscilações do mercado.  

De maneira geral, pode-se afirmar que as mudanças na gestão do trabalho, 

iniciou com os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), levaram à diminuição 

dos níveis hierárquicos, transferências de responsabilidades para os trabalhadores 

do chão da fábrica, polivalência, flexibilidade na utilização das capacidades 

individuais de trabalho, enxugamento das estruturas de cargos e salários, trabalho 

em equipe e processos de sugestões de melhoria constante e redução dos 

estoques. (MANZANO, 2004, p.33). 

Nas montadoras este processo foi bastante agressivo. Os Diagnósticos 

(1998 e 2001) conforme Manzano (2004, p. 34), do setor indicam varias inovações 

na gestão do trabalho na indústria automotiva brasileira como: Adoção da lógica 

just-in-time interna e externamente às fábricas; adoção de sistemas de informação 

nos moldes Kanban, para a gestão de fluxos de materiais e componentes; 

formação de células de produção, para a associação de máquinas, equipamentos 

e dispositivos diferentes para a realização de subconjuntos de produtos; redução 

dos níveis hierárquicos, mudanças na divisão das tarefas, na intensidade e ritmo 

das atividades; programa de participação nos resultados (PLR) das empresas 

objetivando o cumprimento de metas estabelecidas.  

As indústrias no Grande ABC e mais particularmente, as da cadeia 

automobilísticas, passaram de maneira intensa por esses processos. 

Implementaram com mais freqüência medidas defensivas de reestruturação do 

parque industrial, como por exemplo, a desativação de linha de produção e a 

redução do número de produtos. No entanto, foram as empresas do setor 

automobilísticos no Grande ABC que implementaram com mais rapidez as 

estratégicas ofensivas de reestruturação exemplificadas pelo alto índice de difusão 

das novas técnicas da gestão, como just in time externo, a produção flexível em 

células e grupos de melhorias. (KLINK, 2001, p.159).                 

No entanto, nas questões produtivas relacionadas aos metalúrgicos do 

ABC, que conta com um dos sindicatos mais fortes do país, a implementação de 

inovações tecnológicas tem sido, de fato, implementada com a participação dos 
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trabalhadores. Por outro lado, este não é um processo homogêneo. Em algumas 

montadoras há uma maior abertura para se negociar as alterações, como no caso 

da Volkswagen que contou com a participação ativa, principalmente da Comissão 

de Fábrica no processo de reestruturação efetuado nos anos 1990. Em outras 

empresas, ao contrário, a relação é mais autoritária. (MANZANO, 2004, p.37). 

O autor acima menciona que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vem 

procurando discutir e negociar a reestruturação produtiva das empresas a partir do 

próprio local do trabalho. Questões como terceirização, estrutura de cargos e 

salários, células, grupos de trabalho semi-autônomos, Kaizen são alguns dos 

aspectos atualmente barganhados com as empresas na região.     

Três exemplos ilustram este esforço de negociação para modernização com 

melhoria das relações e preservação dos postos de trabalho. O primeiro deles é o 

da reestruturação da Mercedes-Benz para a formação da chamada "fábrica 2000". 

Foram assinados acordos formais na área de logística, células, grupos de trabalho 

semi-autônomos, terceirização, entre outros. O segundo exemplo refere-se à 

negociação da estrutura de cargos e salários da Autolatina (ex-fusão da Ford e da 

VW), que estabeleceu novos critérios de evolução na carreira profissional e 

diminuiu as diferenças entre os maiores e menores salários. E o terceiro concerne 

aos acordos de redução da jornada associada à flexibilização da organização do 

tempo de trabalho, que viabilizaram a redução das demissões e de custos para as 

empresas.(BRESCIANI,1997,p.93). 

 

3.3.2- Mudança Tecnológica 

 

As inovações tecnológicas implantadas nas últimas três décadas e que 

levaram alguns autores a considerar que o capitalismo conheceu a Terceira 

Revolução Industrial, estão baseadas na informática, biotecnologia, tecnologia da 

informação, etc. Esses são os pilares de sustentação da Terceira Revolução 

Industrial que está acontecendo no mundo, pois na maioria dos setores da 

produção estas inovações já estariam presentes. Avanços tecnológicos sempre 

estiveram presentes, mas a aceleração deste processo, principalmente com a 
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microeletrônica, impulsionou uma nova onda de inovações nos processos 

produtivos e nas modificações dos bens de consumo. Na cadeia industrial 

automotiva da Região do ABC, as principais inovações tecnológicas aconteceram 

e se deram com a introdução de robôs, sistemas CAD/CAM de engenharia e 

design, máquinas-ferramenta com comando numérico computadorizado, 

controladores programáveis para comando de painéis eletrônicos e sistemas de 

transporte automático e flexível.(MANZANO, 2004, p.23). 

Para o autor acima, a introdução de tecnologia avançada na produção 

ganhou fôlego com a valorização cambial e a possibilidade de importação de bens 

de capital mais modernos. Além disso, foi impulsionado pela crescente 

necessidade de ampliar a competitividade dos produtos internamente produzidos. 

Nesse quesito, a indústria automotiva contou com incentivos do Novo Regime 

Automotivo, como redução de tarifas externas para a importação de máquinas e 

equipamentos, componentes, autopeças e matérias - primas. 

O autor menciona que, além dos robôs, os equipamentos mais freqüentes 

eram: computadores para gerenciamento de informações, programação e controle 

da produção; máquinas-ferramenta CNC (comando numérico computadorizado), 

especialmente na usinagem; controladores programáveis (CP ou CLP) para 

comando de painéis, linhas de montagem; sistema de transporte automático e 

flexível de materiais, bem como sistemas de movimentação e armazenagem 

controlados por computador; sistemas para desenhos e manufatura assistidos por 

computador (CAD/CAM) para agilização dos projetos, produtos e processos, bem 

como para a interligação entre a programação e a fabricação.(MANZANO, 2004, 

p.34). 

 

3.3.3- Inovação 
 
 
Os dados da PAEP 2001 acerca do esforço inovador das empresas 

industriais do Estado de São Paulo, e em particular da Região do Grande ABC, 

estão apresentados em um conjunto de tabelas abaixo, que passamos a analisar.     
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Para apurarmos a ocorrência de inovação na indústria da Região do ABC 

foram analisadas inovações relativas ao produto (lançamento ou aperfeiçoamento 

de produto já existente) e a modernização dos processos produtivos (incorporação 

de novos processos ou aperfeiçoamento dos já existentes).  

A Tabela 15 revela que no total das indústrias que introduziram produtos 

novos ou houve aperfeiçoamento na Região do ABC, um total de 2.879 empresas 

responderam o questionário, deste total 137 empresas praticaram algum tipo de 

inovação, ou seja, 4,76% das empresas que responderam o questionário, ou seja, 

o índice destas empresas que introduziram produtos novos ou houve 

aperfeiçoamento na Região do ABC foi maior que a média do Estado de São 

Paulo, que teve a taxa de novos produtos e aperfeiçoamento na casa de 4,02%, 

só perdendo para os demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo 

que tiveram uma  taxa de inovação de 7,19%.        

 

 

Tabela 15 -Empresas da Indústria que Introduziram Produto Tecnologicamente Novo ou Significativamente Aperfeiçoado 
para o Mercado Nacional, no Período 1999/2001, Regiões do Estado de SP.  

REGIÕES Total Empresas Inovadoras Taxa de Inovação (%)  
Estado de São Paulo 41.206 1.656 4,02  
RMSP 21.570 1.012 4,69  
Municípios de SP 14.186 552 3,89  
Região ABC 2.879 137 4,76  
Demais Municípios da 
RMSP 

4.505 324 7,19 
 

Fontes: Fundação SEADE, 
Pesquisa da Atividade Econômica 

Paulista - Paep 2001.     

 

    
A tabela 16 mostra a quantidade de indústria que inovaram para o mercado 

nacional e que realizaram atividades internas de pesquisa e desenvolvimento. 

Num total de 137 das empresas inovadoras que responderam o questionário na 

Região do ABC, 62 indústrias, ou 54,87%, realizaram P&D sistematicamente ou 

continuamente, já 51 indústrias realizaram P&D ocasionalmente. Isto mostra que 

as indústrias da Região do ABC foram as que mais fizeram esforço inovador 

organizado na RMSP. Muito embora, tenha ficado pouco abaixo da média do 

estado.    



 87 

 

 

Tabela 16- Empresas da Indústria, Inovadoras para o Mercado Nacional, que Realizaram Atividades 

Internas de Pesquisa e Desenvolvimento, por Forma de Execução, região do Estado de SP.  

    Realizaram P & D   

  
Empresas 
Inovadoras 

Sistemática ou 
Contínua (A) 

Ocasional 
(B) 

Total Sistemática / 
Total (%) (A/B) 

Estado do SP 1.656 685 553 1.239 55,29 

Municipio SP 552 224 197 421 53,21 

Região ABC 137 62 51 113 54,87 

Demais Municípios da RMSP 324 93 141 234 39,74 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade 
Econômica Paulista – Paep 2001.      

      
 

A tabela 17 aponta que na Região do ABC 37 indústrias que realizaram 

atividades de P&D, usaram de forma sistemática ou contínua laboratório ou 

departamento de pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver produtos novos o 

aperfeiçoamento para o mercado nacional, ou seja, 27,01% das indústrias da 

Região do ABC que inovam. Com este índice a região fica praticamente empatada 

com município de São Paulo, onde o índice atingiu o patamar de 27,54%. É 

importante destacar que nessa forma de medir o esforço de inovação, as 

empresas inovadoras do ABC superam a média paulista.  

 

Tabela 17 - laboratórios ou Departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas da Indústria, Inovadoras para o Mercado Nacional, que Realizaram Atividade. 

de P&D de Forma Sistemática ou Contínua2001.   

Regiões 
(A) Laboratórios ou 

Departamentos de P&D 

(B) Total 
Empresas 
Inovadoras 

A / B (%) 

Estado de São Paulo 422 1.656 25,48 

RMSP 235 1.012 23,22 

Município de São Paulo 152 552 27,54 

Região do ABC 37 137 27,01 

Demais Municípios da RMSP 46 324 14,20 

Fontes: Fundação Seade (2007), Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep 2001.    
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 3.3.4 - Produtividade 

 

A produtividade das indústrias da Região do ABC, calculada através do 

valor adicional fiscal, conforme a tabela 18, mostra que a Região tem uma 

produtividade industrial maior que a do Estado de São Paulo e que a do 

município de São Paulo. Em valor absoluto o Estado de São Paulo no ano de 

2002 tinha sua produtividade no valor de R$ 133.587,86 por pessoa ocupada já 

a cidade de São Paulo tinha produtividade industrial de R$ 75.849,10. O total 

da produtividade das indústrias da Região do ABC tinha o valor de R$ 

149.805,13 por pessoal ocupada. No ano de 2005 este valor no Estado de São 

Paulo chegou a R$ 115.650,42, o município de São Paulo a sua produtividade 

passou para R$ 70.360,41 em 2005. Quanto à Região do ABC em 2005, o 

valor da produtividade chegou a R$ 138.838,91.     

 

Tabela 18 de Produtividades (VA Fiscal) da Região do ABC no período de 2002 a 2005.    

Anos 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Total do Est.de São Paulo 133.587,86 100,00 116.386,26 100,00 113.913,06 100,00 115.650,42 100,00 

Cidade de São Paulo 75.849,10 56,78 68.203,81 58,60 67.591,59 59,34 70.360,41 60,84 

Total da Regiao do ABC 149.805,13 112,14 136.844,78 117,58 135.628,24 119,06 138.838,91 120,05 

Diadema 91.001,88 68,12 81.373,76 69,92 74.069,37 65,02 84.912,39 73,42 

Mauá 294.671,74 220,58 244.225,02 209,84 224.722,50 197,28 193.861,52 167,63 

Ribeirão Pires 57.877,73 43,33 55.096,09 47,34 62.978,78 55,29 71.325,10 61,67 

Rio Grande da Serra 29.071,98 21,76 41.400,07 35,57 57.534,90 50,51 58.713,42 50,77 

Santo André 140.874,09 105,45 142.258,84 122,23 133.052,09 116,80 107.278,17 92,76 

São Bernardo do Campo 148.051,09 110,83 135.305,98 116,26 139.503,88 122,47 132.118,85 114,24 

São Caetano do Sul 227.020,84 169,94 204.198,79 175,45 219.095,93 192,34 340.372,79 294,31 
Fonte: Fundação Seade (2008), citado secretária da Fazenda do Estado de São Paulo e Anuário Rais (MTE).  
 
Nota: A produtividade industrial foi obtida dividindo – se o valor adicional fiscal da indústria da região pelo total do pessoal 
ocupado no setor.  
 

Quando analisamos esta produtividade em termos relativos percebemos 

que a Região do ABC tem um valor relativo maior que o Estado de São Paulo. No 

ano de 2002 o valor da produtividade da Região do ABC era 12,141% maior que a 

produtividade do Estado de São Paulo. A produtividade da região do ABC foi 

crescendo durante os anos de 2003 a 2005. Em 2003l registrou uma produtividade 

17,58% maior que o Estado de São Paulo, em 2004 foi 19,6% maior que o Estado 

de São Paulo, e em 2005 o índice de produtividade da região chegou a ser maior 
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20,05% do que a indústria do Estado de São Paulo. Quando olhamos para a 

cidade de São Paulo verificamos que sua produtividade esteve sempre abaixo da 

do Estado de São Paulo. Em 2003 este índice era de 58,60% do total do Estado 

de São Paulo, no ano de 2004 a produtividade da cidade de São Paulo, chegou ao 

patamar de 59,34%, no ano 2005 registrou 60,84% de total do Estado de São 

Paulo. 

Podemos concluir que em comparação ao Estado de São Paulo, o índice de 

produtividade da Região do ABC, esteve sempre acima no período 2002 – 2005. 

Em relação à cidade de São Paulo, este índice do ABC foi no período sempre 

aproximadamente o dobro.         
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Capítulo 4 – OCUPAÇÃO INDUSTRIAL NO ABC 
 
4.1- Evolução Recente do Nível de Ocupação na Indústria do ABC 
 
Analisando a tabela 19 e o gráfico 8, confeccionada a partir da pesquisa 

realizada pela Fundação SEADE (2006), podemos constatar que a indústria da 

região do Grande ABC vem perdendo terreno para o setor de serviços com 

relação ao número de ocupados. Em 1995 a indústria da Região tinha 34,7% do 

total dos ocupados, a partir de 1996 o número de ocupados da indústria começou 

a cair, esta situação durou até 1999. Em 1996 a porcentagem dos ocupados na 

indústria registrou o índice de 31,5%, em 1997 o índice foi de 29,4% do total dos 

ocupados no mercado de trabalho. O índice dos ocupados da indústria da Região 

do ABC em 1999 chegou a 26,2%. Podemos atribuir a esta queda fatores como 

dólar barato, recessão na economia, etc. A partir da desvalorização cambial em 

1999 a economia brasileira passou a exportar mais, o consumo interno aumentou, 

com isto, o reflexo na indústria foi o aumento da produção, e conseqüentemente a 

indústria da Região do ABC voltou a contratar. Em 2000 o índice de ocupados na 

indústria da Região cresceu para 27,2%, depois ficou estável até 2005. Em 2001 e 

2002, o índice teve um pequeno aumento, crescendo respectivamente para 27,9% 

e 27,6%. No ano 2003 este índice voltou a ter uma pequena queda registrando 

26,7%. Nos anos 2004 e 2005, este índice voltou para o patamar de 2000, ou seja, 

em 2004 o índice registrado foi 27,1% e em 2005 de 27,2%. Com isso há no 

período de 1995 a 2005 claramente estabelecidos dois subperíodos: a) 1995 a 

1999, com queda relativa e absoluta da ocupação na indústria (56 mil vagas a 

menos na indústria conforme tabela 19); b) 2000 a 2005, com a estabilidade na 

participação relativa da ocupação industrial, há um aumento em termos absolutos, 

desta ocupação, em torno de 40 mil vagas a mais na indústria do ABC.       
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Tabela 19 - Distribuição na Região do ABC dos Ocupados por Ramo na Indústria.                 Em (%)    
Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

Total da Indústria 34,7 31,5 29,4 29,0 26,2 27,2 27,9 27,6 26,7 27,1 27,2  
Metal - Mecânica 19,2 16,8 16,6 15,9 13,7 13,9 14,0 14,0 13,6 13,4 13,6  

Química e Borracha 4,9 4,2 3,7 4,2 3,5 3,7 4,2 3,8 3,7 4,2 4,0  
Vestuário e Têxtil 2,7 2,8 2,2 2,1 1,9 2,3 2,2 2,5 2,3 2,4 2,3  

Alimentação 1,5 1,5     (2)    (2) 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4  
Gráfica e Papel 1,5    (2)     (2)    (2) 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,4  

Outras Indústrias 4,9 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5  
Total Serviços  42,0 44,1 45,7 46,8 49,2 47,8 47,6 47,9 47,7 47,9 48,7  

Reformas 2,9 2,6 2,5 3,2 3,1 2,7 2,4 2,6 2,9 2,9 2,7  

Oficinas Mecânica 2,5 2,3 2,4 2,8 2,5 2,2 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4  

Limpeza e Outras Ciências 4,4 4,1 4,0 4,1 4,5 4,7 4,1 4,9 4,4 4,5 3,7  

Transportes 4,6 4,5 4,9 4,7 4,7 4,7 4,4 4,0 4,1 3,9 4,4  

Esecializados 3,5 3,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,9 4,6 4,7 4,8 4,8  

Adminsitração e Utilidade Pública 4,3 4,2 3,7 4,1 4,4 4,4 4,7 3,8 4,1 4,0 4,4  

Crediticios 1,5 1,7 1,9 1,5 1,6 1,6 1,3 1,6 1,4 1,6 1,3  

Alimentação 4,3 5,4 5,3 5,0 4,9 5,0 5,1 5,4 5,4 4,7 4,8  

Educação 3,5 4,0 3,6 3,9 3,9 4,1 3,8 3,7 3,7 4,0 3,7  

Saúde 3,8 3,6 3,7 3,5 3,9 3,7 3,7 3,5 3,5 4,0 3,7  

Auxiliares 1,6 2,0 2,8 2,4 3,1 3,0 3,3 3,7 3,3 3,3 4,3  

(3) Outros Serviços 5,4 6,7 6,6 7,2 8,0 7,2 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3  

 Serviços Domésticos 5,9 5,4 6,8 6,5 6,9 7,3 6,8 6,7 7,2 7,6 6,8  
Total Construção Cívil 1,8 2,0 2,1 2,1 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,1 1,6  

Total Comércio 15,3 16,5 15,7 15,5 15,8 15,3 15,2 15,1 15,6 14,6 15,5  
Total Serv. Domésticos 5,9 5,4 6,8 6,5 6,9 7,3 6,8 6,7 7,2 7,6 6,8  
Demais    (2)    (2)     (2)    (2)    (2)     (2)    (2)    (2)     (2)    (2)    (2)  

Fonte: Fundação Seade-PED- (2006).           

(2) Valor não informado            
 

Quando olhamos a tabela 19 podemos concluir que o setor de serviços teve 

um acompanhamento distinto no período de 1995 a 2005. No período entre 1995 e 

1999 o número relativo de ocupados do setor de serviços aumentou 

gradativamente passando de 42,0% em 1995, chegando em 1999 com o índice de 

ocupação 49,2%. Com a desvalorização cambial em 1999, e com o baixo 

crescimento da economia brasileira, o setor teve queda relativa no número de 

ocupados em 2000 e registrou um índice de 47,8%, sendo que este índice ficou 

estável até 2004 onde registrou 47,9% dos ocupados no mercado de trabalho da 

Região do Grande ABC. No ano 2005 ocupados do setor de serviço da Região 

tiveram um aumento, passando para 48,7%.   
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Gráfico 8 

Estimativa dos Ocupados, por Setor Na Região do ABC  

 ( EM 1.000 Pessoas)  
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Fonte:PED / Fundação Seade (2006). 

 

Com a abertura do mercado brasileiro, as indústrias passaram a ter 

concorrência com os importados. Para reduzir seus custos as indústrias da Região 

do ABC, introduziram as mudanças organizacional, os funcionários passaram a 

fazer várias funções como os funcionários multifuncionais, sendo que o mesmo 

funcionário desempenhava ao mesmo tempo duas funções, controlava a máquina 

e ao mesmo tempo fazia a inspeção da peça, ou, operar várias máquinas ao 

mesmo tempo. Este fator ajudou a reduzir o número de ocupados nas indústrias 

da Região. Outros fatores que podemos mencionar foram as mudanças 

tecnológicas e da inovação, a produção da indústria, aumentou com o mesmo ou 

menor número de funcionários, com a implantação da micra – informativa e das 

robóticas, os funcionários que perderam seus postos de trabalho na indústria, 

passaram a trabalhar na área de serviços.  

A partir do ano de 2000 as indústrias da região passaram a exportar mais 

devido à desvalorização cambial, o governo diminuiu os juros, a conseqüência foi 

o aumento do consumo interno, o reflexo destas medidas foi o aumento de 

contratação das indústrias da Região do ABC.    
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A maioria das indústrias da Região do ABC tem mais de 500 empregados, 

conforme tabela 20 e o gráfico 9, porém este índice caiu durante o período 1995 a 

1999. Em 1995 o total dos assalariados nas indústrias da Região, que estavam em 

empresas com mais de 500 empregados registrou o índice de 49,3%, em 1996 

este índice chegou ao patamar de 46,0%. Nos anos de 1997 e 1998 os índices 

registraram respectivamente 45,4% e 46,1%. No ano de 1999 registrou 42,6% do 

total dos assalariados que estavam em empresas com mais de 500 empregados. 

A partir de 2000 a tendência de queda diminui e os índices dos ocupados ficaram 

estáveis.  Em 2000 a porcentagem de assalariados em empresas com mais de 

500 empregados chegou ao patamar de 39,1%. Um dos motivos para esta 

situação foi o enxugamento efetuado pelas indústrias, devido à inovação 

tecnológica além das indústrias passarem a fazer produtos específicos, vendendo 

as unidades que não faziam partes deste processo. Nos anos seguintes os índices 

de assalariados nas indústrias com mais de 500 empregados, foram os seguintes: 

2001 foi de 38,2%, 2002 foi de 37,1%, no ano de 2003 o índice registrou 37,5%, 

2004 registrou 38,5%, em 2005 o índice voltou a registrar 39,1% do total dos 

assalariados da indústria da Região do ABC. Este aumento é explicado com o 

crescimento da economia nacional a partir de 1999, o mercado de trabalho passou 

a contratar mais.    

      

 
Tabela 20 - Distribuição dos Assalariados na Indústria do ABC, Por Tamanho de Empresa.                               

(Em % do total de assalariados da indústria) 

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

De 6 a 49 Empregados 12,5 15,0 16,4 14,9 17,9 17,8 17,3 19,3 18,9 17,6 18,7 

De 50 a 99 Empregados 5,9 6,3 6,1 7,6 8,1 8,1 8,6 8,7 10,8 9,7 9,1 

De 100 a 499 Empregados 21,2 19,2 20,8 20,0 19,7 18,7 19,7 22,0 20,9 21,1 21,2 

Mais de 500 Empregados 49,3 47,0 45,4 46,1 42,6 39,4 38,2 37,1 37,5 38,5 39,1 

Não Sabe 8,8 8,8 7,7 8,1 8,9 12,7 13,2 9,8 8,9 10,3 8,3 

Fonte: Fundação Seade - PED (2006).            
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Nas indústrias na faixa de 100 a 499 empregados também ocorreu redução 

de ocupados no período de 1995 a 1999. Em 1995 o índice de ocupados nesta 

faixa registrava 21,2%, no ano de 1999 registrou 19,7%. Em 2000 este índice caiu 

ainda mais, passando para 18,7%. A partir de 2001 o assalariado das indústrias 

na faixa de 100 a 499 empregados, passou a crescer, registrando 19,7%. Este 

crescimento foi constante até 2005. Em 2005 o índice de empregados registrou o 

mesmo de 1995, ou seja, 21,2% dos salariados da indústria do ABC na faixa de 

100 a 499 empregados. 

A proporção de assalariados em microempresas industriais cresceu 

constante durante o período de 1995 - 2005. 

 

 

 

Gráfico 9. 

Distribu ição dos Assalariados na Indústria  do ABC, por Tamanho 

de Empresa.        Em  (% )
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Fonte:Fundação SEADE - PED (2006). 
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 A tabela 21 e o gráfico 10 mostram que o ramo da indústria da Região do 

ABC que mais fechou postos de trabalho foi a metal – mecânica. Em 1995 cerca 

de 19,2% do total dos ocupados da Região trabalhavam no setor de metal – 

mecânica, em valor absoluto registrava 174 mil trabalhadores. A queda foi 

constante até 1999, quando chegou ao valor absoluto de 125 mil. A partir de 2000 

até 2005, a porcentagem permaneceu estável na casa de 13,0%, mas o valor 

absoluto atingiu a marca de 150 mil trabalhadores. Podemos interpretar esta 

queda em números relativos por vários motivos, sendo que um dos principais 

motivos foi a deslocação de algumas indústrias, principalmente autopeças, para 

outras áreas do estado de São Paulo ou do País, além das mudanças 

organizacionais, mudanças tecnológicas e inovação.  A partir de 2000 as 

indústrias passaram a produzir mais devido ao aumento do consumo interno, pois 

a partir da desvalorização cambial ocorrida em 1999, a competição com os 

importados diminuiu, além disso, o governo reduziu os juros, com isto os 

empresários passaram a investir na produção.  

 

Tabela 21 -Estimativa dos Ocupados Por Ramos nas Indústrias da Região do ABC (1995/2005).                                      (Em 1.000 pessoas) 

Indústria / Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Metal - Mecânica 174 153 151 143 125 133 141 142 137 143 150 

Química e Borracha 44 38 34 38 32 35 42 39 37 45 44 

Vestuário e Têxtil 24 25 20 19 17 22 22 25 23 26 25 

Alimentação 14 14    (2)     (2) 13 13 15 13 12 14 15 

Gráfica e Papel 14    (2)    (2)     (2) 13 15 15 16 15 17 15 

Outras Indústrias 44 43 42 40 39 42 45 45 43 46 50 

Total da Indústria 314 287 270 261 238 259 281 281 269 289 299 

Construção Civil 16 18 19 19 15 18 21 23 24 22 18 

Comércio 138 150 144 139 144 146 153 154 157 156 171 

Serviços 380 401 419 421 447 456 480 487 480 511 536 

Serv. Domésticos 53 49 62 58 63 70 69 68 73 81 75 

Demais    (2)    (2)    (2)     (2)    (2)     (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2) 

Total Geral 904 910 917 899 909 954  1.008  1.017  1.007  1.066  1.100 
Fonte: PED / Fundação Seade (2006). 

Obs. (2) não informado.            
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O outro setor, químico e borracha, da Região, também teve uma queda no 

total de ocupados no período de 1995 a 1999. Em 1995 este setor da indústria 

tinha em valores absolutos 44 mil, este número foi caindo gradativamente até o 

ano de 1999, onde registrou 32 mil ocupados. No ano de 2000 o número de 

ocupados na industria química e de borracha teve crescimento passando a 35 mil 

ocupados. Este crescimento foi constante no período entre 2000 e 2005. Sendo 

que no ano de 2005 o número de ocupados nestas indústrias chegou ao mesmo 

número registrado em 1995, ou seja, 44 mil ocupados.  Um dos motivos que pode 

explicar este crescimento de ocupados, a ponto de ser igual ao de 1995, é o fato 

da ampliação do pólo petroquímica da região, principalmente nas cidades de 

Mauá e Santo André, onde foram ampliadas algumas das indústrias ali já 

implantadas como também, foram instaladas novas indústrias. 

     

    Gráfico 10 

Distribuição dos Ocupados Na Indústria da Região do ABC 
(em % da Ocupação Total) 
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4.2 – Perfil Pessoal dos Ocupados na Indústria do ABC 

 

4.2.1 – Gênero 

     

Observando as desigualdades entre sexos no ABC, constata-se que as 

mulheres ainda precisam ultrapassar importantes barreiras em sua inclusão nos 

setores da atividade produtiva, com destaque para a indústria, que permanece 

como um nicho masculino. Entretanto, acompanhadas no tempo, essas barreiras 

tenderam a refluir, em maior ou menor grau a depender do caso, justamente no 

curso do período de mais intensa reestruturação das firmas no ABC. 

 

Grafico11. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Distribuição dos Ocupados da Indústria da Região do ABC, Por Sexo 

homem 

mulher

 

Fonte: Fundação SEADE-PED - (2006).  

 

 

No Gráfico 11 e tabela 22 pode-se comparar a distribuição por sexo dos 

ocupados da indústria da Região do ABC, entre o período de 1995 a 2005. 
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Observa-se um refluxo na proporção de homens em relação à de mulheres nas 

indústrias de transformação. Em 1995 num total de 100% dos ocupados na 

indústria da Região, 74,7% eram homens e 25,3% mulheres, esta diferença entre 

homem e mulher caiu no ano de 1996 onde os homens passaram a ocupar 73,9% 

da ocupação na indústria e as mulheres 26,1%. A partir do ano 1997 o número de 

vagas ocupado pelos homens voltou a crescer, passando para 76,4%. Mas a partir 

do ano seguinte 1998, esse processo se reverteu e as mulheres começaram a 

ganhar campo na distribuição da vagas de ocupados na região, passando a 

ocupar 24,5% e os homens 75,5%. Esta tendência permaneceu constante até o 

ano de 2005, onde a mulher chegou com o índice 28,7% de ocupação na indústria 

e os homens 71,3%. 

 

Tabela 22- Distribuição dos Ocupados na Indústria da Região do ABC (1995/2005), Segundo o 
Gênero.    Em  (%) 

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Homens 74,7 73,9 76,4 75,5 74,5 74,6 73,3 72,6 72,5 70,6 71,3  
Mulheres 25,3 26,1 23,6 24,5 25,5 25,4 26,7 27,4 27,5 29,4 28,7  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Fonte: Fundação Seade-PED (2006).          

          
          

 

Com a recuperação das atividades da indústria da Região do ABC e com o 

aumento no nível de ocupações, em valores absolutos, as mulheres foram as que 

ganharam mais espaço na indústria, pois entre o período de 1995 a 2005, o índice 

de ocupação das mulheres na indústria da Região do ABC cresceu cerca de 13% 

e os dos homens perderam cerca de 4,6% na distribuição dos ocupados na 

indústria. 

 
4.2.2 – Escolaridade 

 

 A Tabela 23 mostra quanto o nível de escolaridade dos trabalhadores da 

indústria do ABC cresceu no período de 1995 a 2005. Em 1995 a maioria dos 

ocupados nas indústrias da Região do ABC, cerca de 43,4%, tinha somente o 

ensino fundamental incompleto, em segunda posição estava os funcionários com 
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ensino fundamental completo mais ensino médio incompletos com um total de 

22,5%, na terceira posição com 20,9% estavam os funcionários com ensino médio 

completo mais ensino superior incompleto. Os funcionários com nível superior 

completo somavam cerca de 9,5% do total dos ocupados na indústria.  

   

Tabela 23 - Distribuição dos Ocupados da Indústria da Região 
do ABC, Nível de Instrução.     Em (%)  

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ensino Fundamental Incom. 43,4 36,7 34,5 32,5 29,5 26,7 25,4 24,3 24,7 19,4 18,5 
Ens. Fund. Comp. + 
Ens. Médio Inc. 22,5 24,0 24,8 27,7 26,0 25,8 24,7 22,4 20,6 19,6 17,5 

Ens. Médio Comp. + 
Ens. Superior Inc. 20,9 25,6 26,8 27,8 30,6 34,4 37,3 41,2 42,6 48,5 51,0 

Superior Completo 9,5 10,8 11,6 10,3 11,7 11,5 10,8 10,5 10,6 11,5 11,3 
Fontes: Fundação SEADE (2006).            
Obs. O Índice de analfabetos não foi 
informado            

 

   O gráfico 12 mostra com maior clareza que a partir de 1996 esta 

composição começo a mudar, ou seja, os funcionários com maior grau de estudo 

começaram a ganhar mais espaço na indústria da Região. Os trabalhadores com 

ensino médio completo mais ensino superior incompleto já em 1996 tiveram um 

salto aproximadamente cinco pontos percentuais. Durante todo o período 

analisado eles passaram do patamar de 20,9% em 1995, chegando em 2005 com 

51,0% do total dos ocupados na indústria do ABC, enquanto que o número dos 

ocupados com nível de escolaridade fundamental incompleto teve redução média 

entre os anos de 1995/1996 na ordem de sete pontos percentuais, comparando o 

período inteiro entre 1995 a 2005, o nível de ocupação caiu de 43,4% para 18,5%.   

Quanto aos trabalhadores com nível superior completo, no ano de 2005 

registravam 9,5% do total dos ocupados na indústria da Região do ABC. No ano 

de 1996 este índice teve um pequeno aumento passando para 10,8%. No ano de 

1997 teve outro aumento passando para 11,6% do total dos ocupados, no ano de 

1998 teve uma redução e o índice chegou a 10,3%, recuperando no ano seguinte, 

1999, e chegando ao patamar de 11,7%. A partir do ano 2000, este índice de 

ocupados com superior completo na indústria do ABC começou a reduzir 

passando para 11,5%, redução que permaneceu durante o período até 2003 
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quando foi registrado 10,6% dos ocupados com nível superior. No ano 2004 o 

índice de ocupados da indústria voltou a subir chegando a 11,5%. Já em 2005 

teve uma pequena redução para 11,3% dos ocupados da indústria da Região do 

ABC. Os ocupados da indústria da Região com ensino fundamental completo mais 

ensinos médios incompleto tiveram um comportamento diferente dos restantes 

dos trabalhadores, sua distribuição entre os anos 1997 a 1998 teve crescimento, 

passando de 22,5 % em 1995 para 27,7% em 1998. A partir de 1999 os ocupados 

na indústria do ABC com essa escolaridade tiveram uma forte redução, passando 

de 26% em 1999 para 17,8 % em 2005.    

  Quando somamos os ocupados com grau de instrução fundamental 

incompleto e os com ensino fundamental completo mais médio incompleto, a 

porcentagem dos ocupados em 1995 chegou aproximadamente no patamar de 

67%, enquanto os restantes dos ocupados somavam aproximadamente 30% dos 

ocupados.  Já no ano de 2005 esta posição inverteu, os ocupados com ensino 

médio mais superior incompleto e os com superior completo passaram a ter uma 

média de ocupação na ordem de 62%, enquanto os ocupados com grau de 

instrução fundamental incompleto e os com ensino fundamental completo mais 

ensino médio incompleto, caiu para o patamar de aproximadamente 26%. 

Gráfico-12. 

Distribuição dos Ocupados da Indústria do ABC, Nível de Instrução     Em (%). 
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Fonte: Fundação Seade-PED- (2006). 
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Este elevado nível escolar reflete a realidade das novas estratégias 

organizacionais das empresas que estão se encaminhando no sentido de 

aumentar a exigência na hora da contratação. Com novos equipamentos na 

produção como robôs e microinformática que exige uma mão-de-obra com 

nível cultural mais elevada, ou seja, mão-de-obra mais qualificada, hoje as 

indústrias da Região do ABC aumentaram a exigência de nível escolar. 

A concentração de trabalhadores com nível escolar médio deve-se, 

principalmente, ao fato de as empresas, ao proceder seus ajustes de mão-de-

obra, optarem pela dispensa daqueles trabalhadores com menor escolaridade. 

Além disso, o processo de terceirização de setores como limpeza e 

manutenção eliminou setores que empregavam trabalhadores com menor 

escolaridade. 

      4.2.3 – Idade 

 

A tabela 24 mostra que os ocupados da indústria da Região do ABC na 

faixa etária de 25 a 39 anos são os que ocupam a maioria das vagas. Em 1995, 

esta faixa etária ocupava 46,1% do total dos ocupados, a faixa entre 18 e 24 anos 

ocupava 21,4%, já a faixa acima de 40 anos ou mais ocupava 28,0% do total dos 

ocupados. 

No final de 2005 estas porcentagens tiveram mudanças. A faixa de 25 a 39 

anos, passou para 42,0% e a faixa de 40 anos ou mais passou para 33,9%. A 

faixa entre 18 a 24 anos ficou praticamente estável em 2005 e atingiu o patamar 

de 21,7%.     

 

Tabela 24 - Distribuição dos Ocupados da Indústria da Região do ABC, Segundo Faixa 
Etária.  Em (%) 

Faixa Etária/ Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
15 a 17 Anos 3,7 4,0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
18 a 24 Anos 21,4 20,7 20,5 20,4 19,6 20,9 21,3 20,5 19,6 19,6 21,7 
25 a 39 Anos 46,1 47,3 46,5 46,8 47,7 44,8 45,5 46,4 45,8 47,8 42,0 

40 Anos e Mais 28,0 26,8 29,6 29,7 30,1 30,9 30,8 30,9 31,7 30,4 33,9 
Fontes: Seade - Diesse, Pesquisa de Emprego e Desemprego.        

(2) Dados não informados.           
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O gráfico 13 mostra que a faixa entre 25 e 39 anos foi a faixa que mais 

perdeu participação nos ocupados na indústria da Região do ABC. Esta perda 

pode ser creditada a vários fatores, como por exemplo, parte destes 

trabalhadores têm pouca experiência na indústria, e alguns têm nível superior e 

fizeram sua opção por trabalhar na área de serviços, como mercados financeiros 

ou outros procuram entrar no serviço publico. 

A faixa de 40 anos ou mais foi a que mais cresceu. Partes deste 

crescimento podem explicar com as transformações produtivas na indústria do 

ABC. A maioria dos ocupantes desta faixa de idade tem experiência na indústria. 

Como são especializados, para indústria este é um dos fatores de maior 

relevância, pois não precisa gastar com treinamento, pois eles já estão prontos 

para produzir, no mais seria necessária apenas uma reciclagem. Outro ponto é 

que esta mão-de-obra poderia treinar os novos trabalhadores contratados pela 

indústria, na própria linha de produção.      

 

Gráfico13

Distribuição dos Ocupados da Indústria, Segundo Faixa Etária.      Em (%) 
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Fonte: Fundação Seade-PED- (2006). 
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4.2.4 – Rendimento dos Ocupados 
 
 

A tabela 25 mostra que o rendimento médio dos ocupados na indústria da 

Região do ABC em 1995 era de R$ 1.841, um pouco superior aos demais setores 

da região como o comércio que tinha um rendimento médio de R$ 1.510 e o setor 

de serviços R$ 1.608.  

 

 

Tabela 25 -Rendimento Médio Real dos Ocupados da Região do ABC.                                          Em reais de maio de 2006. 

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005   
Indústria 1.841 1.821 1.933 1.785 1.680 1.583 1.449 1.441 1.297 1.332 1.382   
Comércio 1.510 1.270 1.419 1.192 1.085 1.051 962 963 838 821 810   
Serviços 1.608 1.569 1.584 1.462 1.391 1.272 1.237 1.149 1.057 997 1.045   

Fonte: Fundação Seade-PED- (2006).            
 

 

 O Gráfico 14 mostra que os ocupados da industria tiveram redução nos 

seus rendimentos durante todo o período analisado, com exceção do ano de 1997 

onde houve um ganho em relação ao ano de 1995. A partir de 1999 os ocupados 

da indústria da Região do ABC tiveram uma redução cada vez maior no 

rendimento médio, chegando em 2005 com o rendimento médio de R$ 1.382. Um 

dos motivos para explicar esta perda é o lançamento do plano Real, no primeiro 

momento os trabalhadores tiveram aumento no seu rendimento, depois com o 

crescimento médio da economia brasileira foi pequeno neste período, os 

trabalhadores passaram a ter achatamento salarial. Os sindicatos dos 

trabalhadores nesta época não tinham força para negociar aumento salarial, pois o 

ambiente não era propício.  
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        Gráfico 14. 
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 Fonte: Fundação Seade-PED - (2006). 

 

 

A tabela 26 mostra a evolução do rendimento médio dos ocupados da 

Região do ABC, na qual fica mais clara a redução salarial que os ocupados 

tiveram durante o período de 1995/2005. No período de 1997 a 2003, todos os 

três segmentos (indústria, comércio e serviços) apresentaram redução do 

rendimento médio dos ocupados na Região do ABC. No entanto, entre 2003 e 

2005, com a retomada do crescimento econômico e após a reestruturação 

produtiva, anos 1990, o único segmento que retornou o crescimento do 

rendimento médio foi à indústria.      

 

Tabela 26 - Índice de Rendimentos Médio Real dos Ocupados na Região do ABC.                                      Base: Média de 1994 = 100 

Anos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005   
Indústria 100,0 103,1 102,0 108,3 100,0 94,1 88,7 81,2 80,7 72,7 74,6 77,4   
Comércio 100,0 129,9 109,3 122,1 102,6 93,4 90,4 82,8 82,9 72,1 70,7 69,7   
Serviços 100,0 123,6 120,6 121,8 112,4 106,9 97,8 95,1 88,3 71,2 76,6 80,3   

Total 100,0 115,8 112,2 115,1 105,2 98,3 91,0 86,5 83,1 74,5 73,4 76,1   

            
        Fonte: Fundação Seade –PED-(2006). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos anos de 1990, com a inserção subordinada do Brasil no 

processo de globalização, acentuaram-se as dificuldades macroeconômicas do 

país. A política econômica adotada com a finalidade de promover a estabilização 

monetária, com câmbio valorizado, juros reais positivos e elevados, austeridade 

fiscal e abertura econômica, que formaram seus pilares, acentuou a 

reestruturação produtiva do setor industrial, o que resultou em impactos negativos 

nos empregos. 

A indústria instalada no país inicia uma reestruturação produtiva e 

organizacional abrangente, visando se adaptar ao novo contexto. Ocorre também 

o deslocamento de algumas atividades industriais, em direção das regiões menos 

industrializada, onde os salários e a organização sindical dos trabalhadores eram 

menores. 

Dessa forma, regiões altamente industrializadas como o Grande ABC 

sofreu fortemente com esses processos, ganhando destaque no debate local o  

custo da mão-de-obra, o preço do terreno, os impostos, etc, ou seja, o chamado 

custo ABC, resultado em grande medida de sua própria densidade industrial. Sua 

estrutura produtiva, baseada em certa medida, nas inter-relações do complexo 

produtivo dos segmentos de material de transportes, teve dificuldades neste novo 

ambiente concorrencial. 

A análise da dinâmica econômica do Grande ABC, realizada nesse trabalho 

a partir das observações de VAF, evolução do nível de ocupados, perfil dos 

ocupados e renda dos trabalhadores, aponta para um quadro onde a estrutura 

econômica dessa região, em que pese estar passando por profundas 

transformações, não apresenta de forma tão contundente uma situação que 

pudesse ser caracterizada simplesmente de desindustrialização ou esvaziamento 

econômico. 

Os dados de VAF industrial apontam que a participação da Região do ABC 

no total do Estado é de 11,98% em 2001, e de 11,93% em 2005, ou seja, a 

participação da Região no total do Estado de São Paulo ficou estável.  
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O comportamento do mercado de trabalho podemos dividir em dois 

períodos, de 1995 a 1999 e depois 2000 a 2005. Há um decréscimo significativo 

dos postos de trabalho industriais, no primeiro período, ou seja, em 1995 a Região 

registrava 314 mil ocupados na indústria, devido à política macroeconômica 

implementada no Brasil e a reestruturação produtiva, no ano de 1999 o número de 

ocupados na indústria caiu para 238 mil. Com a desvalorização cambial em 1999, 

o consumo interno no Brasil e a exportação tiveram aumentos. Como 

conseqüência, a indústria passou a produzir mais e a contratação voltou a 

aumentar na indústria da Região do ABC. No ano 2000 o número de ocupados na 

indústria da Região passou para 281 mil, este aumento foi constante, com 

exceção do ano de recessivo 2003, que registrou 269 mil ocupados. No ano de 

2005 os ocupados da indústria da Região eram 299 mil.    

Quanto ao perfil dos ocupados, os dados apresentados mostram que em 

1995 num total de 100% dos ocupados na indústria da Região, 74,7% eram 

homens e 25,3% mulheres. Esta situação permaneceu até o ano de 2000, onde o 

índice dos homens ocupados passou para 74,6% e as mulheres para 25,4%, ou 

seja, os índices ficaram praticamente estáveis.  A partir do ano 2001, esta situação 

começou a mudar. Em 2001 73,3% dos ocupados da indústria da Região eram 

homens e 26,7% eram mulheres. Este aumento foi constante no ano de 2005. 

Nesse ano os ocupados do sexo masculino da indústria, representavam 71,3% 

dos ocupados e as mulheres registraram a taxa de 28,7%.  

Outro ponto que devemos destacar é a escolaridade dos trabalhadores da 

indústria da Região do ABC. Devido à concorrência que a indústria passou a 

sofrer, com a abertura do mercado brasileiro e as mudanças organizacionais e 

tecnológicas que ocorrem nas indústrias da Região, as empresas passaram a 

contratar trabalhadores com maior nível de instrução e qualificado. Em 1995 os 

ocupados com até ensino fundamental incompleto, ocupavam 43,4% das vagas da 

indústria, já os trabalhadores com ensino médio completo mais ensino superior 

incompleto, registravam 20,9% dos ocupados. No ano de 2005 esta situação se 

inverteu, ou seja, os ocupados com até ensino médio fundamental incompleto 

eram 18,5%, os com ensino médio completo mais ensino superior completo, 
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registram o índice de 51,0% dos ocupados. O aumento da escolaridade dos 

ocupados na indústria foi constante ao longo de todo o período 1995 – 2005.   

Com a transformação produtiva na indústria da região, os trabalhadores 

com 40 anos de idade foi a faixa que mais cresceu. Pois estes trabalhadores além 

de experientes são especializados e não precisam de treinamentos, estão prontos 

para produzir. No ano 1995 os ocupados na indústria da Região do ABC com 40 

anos de idade ou mais registravam 28,0%. Este aumento foi constante, no ano 

2005 esta taxa dos ocupados com 40 anos ou mais registrou 33,9%.  

Os ocupados na indústria da Região tiveram redução nos seus rendimentos 

durante todo o período analisado. No ano de 1995 os ocupados da indústria da 

Região do ABC, tinham um rendimento médio de R$ 1.841, no ano de 2005 o 

rendimento médio dos ocupados da indústria, era de R$ 1.382. O ano de 1997 foi 

uma exceção, pois os trabalhadores tiveram aumento no seu rendimento médio, 

passando para R$ 1.933. É importante ressaltar, que a partir de 2004 pode – se 

verificar uma pequena recuperação do rendimento dos trabalhadores na indústria 

do ABC.  

Por fim, devemos salientar que o desempenho da indústria do ABC está 

intimamente relacionado ao desempenho mais geral da economia brasileira. Dada 

sua alta complexidade e fortes relações interindustriais com conteúdo de alta 

complexidade tecnológica, não seria possível afirmar categoricamente a perda de 

dinamismo econômico (industrial) no ABC, analisando somente dados de 

emprego. 

Adicionalmente, pode-se ainda considerar que o crescimento industrial de 

um país, não poderia se realizar continuamente em uma única região, como no 

início do processo de industrialização, mas tende, de uma forma até natural, a 

certa desconcentração pelo território na medida em que o setor industrial vai se 

tornando cada vez mais complexo. 

O que é possível verificar, é que a partir de 2000 a indústria do ABC 

experimentou uma nova situação do ponto de vista da ocupação: a ocupação 

industrial cresceu, os ocupados ficaram mais velhos, com escolaridade maior e 

aumentou a proporção de mulheres na indústria. Houve até alguma melhora dos 
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rendimentos, demonstrando que a retomada mais duradoura do crescimento da 

economia brasileira teve importantes efeitos positivos sobre a ocupação industrial 

do ABC.      
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