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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa propõe uma discussão entre as teorias dedicadas à compreensão do 

fenômeno das relações de trabalho dentro do polo automotivo Jeep, localizado no 

município de Goiana-PE. Buscou-se de tal forma, tentativas de diálogo para a construção 

de uma abordagem a fim de pensar desde as transformações do regime de acumulação e 

as suas implicações na vida dos trabalhadores da fábrica.  O estudo em um primeiro 

momento verificou as mudanças da indústria automobilística no que concerne à 

organização do trabalho na passagem do Fordismo ao Toyotismo. Dentro do regime de 

acumulação flexível, as empresas passam a demandar novas habilidades de seus 

operários, o conhecimento, comunicação e a cooperação assumem um papel fundamental 

na linha de produção. No propósito de compreender como se realiza a organização da 

produção e do trabalho no polo automotivo Jeep, identificou- se as características de um 

trabalhador dito flexível que vive para o trabalho, polivalente e proativo. No intuito de 

atender os objetivos propostos neste estudo, utilizou-se do método qualitativo de análise, 

mediante entrevistas em profundidade com os trabalhadores da fábrica. A escolha desse 

método permitiu verificar a realidade cotidiana dos trabalhadores, a fim de que eles 

pudessem relatar um pouco das suas experiências sociais, da rotina de trabalho e as suas 

histórias de vida. Constatou-se assim, velhas e novas formas de exploração, em que a 

subjetividade do trabalhador passa a ser também incorporada neste processo fabril. 

Palavras-chave: organização do trabalho, polo automotivo Jeep, Goiana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research proposes a discussion among the theories dedicated to understanding the 

phenomenon of labor relations within the Jeep automotive hub, located in the city of 

Goiana-PE. Such attempts have been sought to construct an approach in order to think 

from the transformations of the accumulation regime and its implications on the lives of 

factory workers. The study at first verified the changes of the automobile industry with 

regard to the organization of work in the passage from Fordism to Toyotism. Within the 

regime of flexible accumulation, companies start to demand new skills from their 

workers, knowledge, communication and cooperation play a fundamental role in the 

production line. In order to understand how the organization of production and work in 

the Jeep automotive pole is carried out, the characteristics of a flexible worker who lives 

for work, polyvalent and proactive, has been identified. In order to meet the objectives 

proposed in this study, we used the qualitative method of analysis, through in-depth 

interviews with factory workers. The choice of this method made it possible to verify the 

daily reality of the workers, so that they could relate a little of their social experiences, 

the work routine and their life histories. It was thus verified, old and new forms of 

exploitation, in which the subjectivity of the worker happens to be also incorporated in 

this factory process. 
 

 

Keywords: Organization of work , automotive pole Jeep, Goiana. 
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INTRODUÇÃO 

  

A crise de 1929, que se iniciou nos Estados Unidos, alcançou toda a Europa e 

repercutiu no Brasil, trouxe consequências drásticas para economia nacional. Os preços 

e a demanda por café sofreram uma rápida queda, agravando diretamente a balança de 

pagamento brasileiro. Na tentativa de dispersar os danos causados pelo mercado 

internacional do café, o governo brasileiro passou a intervir fortemente na economia, 

comprando e estocando café a fim de garantir o nível de emprego e renda da população 

(ABREU, 1990). 

Essa situação mostrava a fragilidade do país em depender da exportação de apenas 

um produto agrícola. Então, como resposta à crise, o Brasil no governo de Getúlio Vargas 

passou a substituir investimentos na matriz econômica de uma base agroexportadora para 

priorizar e impulsionar o desenvolvimento industrial, sobretudo as indústrias de base, tais 

como metalurgia e siderurgia. Esse avanço na economia, onde a intervenção do Estado 

passou a ser marcante como o mentor do desenvolvimento do país, ficou conhecido na 

América Latina como uma política desenvolvimentista (GREMAUD, 2002). 

A característica da forma assumida pela a industrialização nacional nessa época 

denominou-se de Processo de Substituição de Importações - PSI que tinha como objetivo 

alavancar e proteger a indústria nacional, além de suas atividades serem voltadas para o 

mercado interno, maximizando a produção de produtos que antes eram importados, 

fomentando a demanda e a renda nacional (FAUSTO, 1994). 

Conquanto, a partir da década de 1950, no governo de JK (Juscelino Kubitschek) 

é que se delibera o auge do período de industrialização no Brasil. Através do Plano de 

Metas (1956-1960), que beneficiou investimentos principalmente nas áreas de energia, 

transporte, alimentação, educação, indústrias de base e a construção de uma nova capital, 

houve um crescente estímulo às empresas privadas através da concessão de crédito do 

BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), o atual BNDES ( com o “ S” 

de social acrescido ao nome). As indústrias navais e automobilísticas estavam dentro da 

prioridade do governo e receberam desse modo, preferências nas importações de matéria-

prima, pois a política estabelecida foi de abertura aos capitais estrangeiros para promover 

o desenvolvimento econômico e o equilíbrio da balança de pagamentos (ORENSTEI; 

SOCHACZEWSKI, 1990). 
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Os problemas das Metas estipuladas por JK surgem no momento de financiar esses 

investimentos, sendo necessário intervir da política monetária com a liberação da emissão 

de moedas. No entanto, esse procedimento gerou uma crise inflacionária que ressoou em 

toda economia, salientando limites ao plano em vigor (GREMAUD, 2002; MORAES, 

2015, FAUSTO, 1994). 

A partir dos anos de 1960, o país saiu de um regime democrático para um regime 

militar, que promoveu uma crise social, econômica e política em todo o território 

nacional. Todavia, essa intervenção não foi suficiente para monitorar o estado de crise 

interna e externa que se disseminava pelo mundo. As políticas desenvolvidas através da 

relação do capital externo, empresários, capital nacional e intervenção do Estado nesta 

época não foram capazes de mitigar a inflação e a dívida externa que tinham saltos 

exponenciais (DINIZ, 2011). 

Concomitantemente, o cenário mundial apresentava um patamar de crise. O 

Fordismo, como um sistema de organização e de acumulação, passou a ser inviável. As 

altas taxas de crescimento econômico experimentadas no pós-guerra pelos países 

hegemônicos não foram mantidas e passaram a ser insustentáveis para economia mundial. 

Desse modo, os empresários neoliberais começaram a pressionar o governo defendendo 

a liberalização do mercado como resposta de uma possível solução para o problema da 

inflação. 

Assim sendo, no fim da década de 1960, com a crise do fordismo, os capitalistas 

buscaram novas alternativas de manutenção da taxa de lucro. A recente reestruturação do 

capital ocorreu com a crise do capitalismo fordista-keynesiano (HARVEY, 1992) e a 

implantação do novo modelo de acumulação flexível com caráter neoliberal. A inserção 

desse regime atrelado à revolução tecnológica e científica fomentou novas possibilidades 

de produção e novas mudanças em vários contextos tanto social, quanto político, espacial 

e econômico. 

No período de 1968 a 1973, o Brasil conquistou índices de crescimento econômico 

favorável, mas que não se prolongou. Nos anos 1970, se criava o II PND, com a lógica 

da industrialização pesada, enquanto nos países centrais, ocorria uma reestruturação da 

indústria na Terceira Revolução Tecnológica, com a implementação da tecnologia da 

informação e comunicação (ALVES, 2000). 
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Em meados da década de 80, considerada “década perdida”, a economia brasileira 

passou por um período de reestruturação produtiva, a fim de galgar novos espaços no 

mercado competitivo. Desse modo, houve mudanças organizacional nas principais 

indústrias do país, com características do sistema toyotista, com padrão flexível, embora 

ainda restrito, justamente porque ao mesmo tempo se tinha o fordismo que dificultava 

essa nova hegemonia capitalista na produção. 

Dentro dessas mudanças, ocorreu um novo controle sobre o trabalho, onde 

preexistia um fordismo – na linha de montagem- e um Toyotismo restrito que propunha 

novos métodos de produção capitalista (just in time, kaban, lean production) no Brasil 

(ALVES, 2000; DRUCK, 1999, LIPIETZ, 1991). De fato, o Brasil só experimenta uma 

produção com caráter toyotista a partir da década de 90, que se denomina de “Toyotismo 

sistêmico”, e abrange novas mudanças dentro da lógica da Terceira Revolução Industrial, 

com base na racionalização do trabalho (ALVES, 2000). Competiu às indústrias 

automotivas, por ser o fator mais dinâmico da indústria, implementar essas 

transformações diante a mundialização do capital.   

A partir da década 90, com a política neoliberal do governo Collor que permitia 

uma maior desregulamentação do comércio, além de uma abertura comercial, foi possível 

iniciar no Brasil uma busca incessante de competitividade com as indústrias, 

implementando cada vez mais os nexos contingentes do Toyotismo, aderindo assim ao 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), que tem justamente o 

objetivo de aumentar a produtividade a qualquer custo (ALVES, 2000). Pode se dizer que 

foi a junção de fatores tecnológicos atrelados a uma organização e gestão do trabalho que 

impactou diretamente as relações de trabalho. 

Com o Plano Real em 1995 houve uma retomada dos investimentos do setor 

automobilístico no Brasil, sobretudo incentivados pelo Regime Automotivo que 

favoreceu a instalação de novas plantas industriais. É neste período que acontece uma 

maior abertura do mercado nacional, um aumento de importações de máquinas e 

equipamentos que seriam incorporados dentro das indústrias e mudanças significativas 

no mundo trabalho, com a flexibilização do contrato de trabalho no ano de 1998 

(CORREIA, 2008). 

Nesse período, dá início a largada da concorrência entre os municípios para a 

instalação de novas montadoras, através da guerra fiscal, com atrativos de financiamentos 

governamentais em todas as esferas voltadas ao capital estrangeiro. Nessa década a 



14 
 

indústria nacional não consegue competir com os padrões internacionais de preço e 

qualidade (LUEDEMANN, 2003). 

 Ocorre nessa nova dinâmica de acumulação e reprodução do capital a saturação 

dos espaços até então denominados industriais (a partir do fordismo), reconfigurando- os 

para regiões vizinhas, com a fixação de fábricas em nova regiões. Soja (2010) caracteriza 

esse fenômeno como a possível "quarta revolução urbana", a qual é iniciada conforme as 

exigências de uma alternativa mais flexível de organização na produção. O argumento do 

autor está intimamente ligado à questão da metrópole fordista-keynesiana que começou 

a entrar em crise no fim da década de 60 nos países centrais do capitalismo. Essa crise dá 

início ao um processo de reestruturação que implica diretamente em momentos da história 

do capitalismo repleto de instabilidades, liberdade do mercado e das regulações 

financeiras. Então, seguindo essa lógica, a metrópole surge mediante à necessidade 

fordista de industrialização, onde se presencia uma forte participação do Estado na 

política keynesiana de intervenção e expansão do consumo em massa. Enquanto, a ideia 

de pós-metrópole, é marcada por um período da reestruturação das indústrias pós-

fordistas dentro de um contexto neoliberal.  

 Recentemente, com a implementação do PAC (Programa de Aceleração ao 

Crescimento), nos anos de 2007 a 2010, no governo Lula, estipulou-se novas fases de 

políticas que buscaram promover melhorias das condições sociais em todo o país, 

presenciando-se uma volta aos investimentos em obras infraestruturais de grande porte, 

alavancando a geração de emprego e renda, sobretudo na região nordeste (MORAES, 

2015; OLIVEIRA, 2013). 

 Mediante esse novo cenário, algumas empresas passam a se fixar em novas 

regiões, seguindo a tendência do novo padrão do regime de acumulação pós-fordista que 

tem como formação espacial a desconcentração produtiva industrial. Esse é o contexto 

em que surge o polo automotivo Jeep1 em Goiana-PE. 

O polo é liderado pelo grupo FCA2 que tem 16 empresas fornecedoras 

(sistemistas)3 que se comprometem a fornecer algumas peças centrais no processo de 

produção, por isso a necessidade de estarem instaladas dentro do polo automotivo Jeep. 

                                                           
1No decorrer deste trabalho, nos limitaremos a chamar polo automotivo Jeep, ou até mesmo Jeep, por 

questão de identidade adotada pelos moradores locais. 
2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA), é a primeira fábrica inaugurada depois da fusão entre Fiat e Chrysler. 
3 Segundo Garcia (2010 p. 248): “As sistemistas tendem a desenvolver relações apoiadas na divisão de 

riscos e custos do negócio com a montadora, em troca de exclusividade e de maior valor agregado no 
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A princípio, as discussões recentes que norteiam a pesquisa é sobre como as 

empresas passam a se instalar em regiões antes desconhecidas, modificando todo o 

cenário socioespacial e consequentemente as relações de trabalho dentro dessa dinâmica 

flexível, que fez com que o trabalho adquirisse certa relevância ao buscar compreender 

essas transformações vigentes.  

No caso de Goiana, a atual pesquisa é pertinente por permitir investigar uma das 

maiores produtoras de veículos do mundo e a mais moderna montadora do país do grupo 

FCA. Com investimentos em torno de R$ 7 bilhões que de forma conveniada, foram 

aplicados tanto pela fábrica, pelas sistemistas quanto por recursos públicos. Em 

contrapartida, o Estado de Pernambuco forneceu incentivos fiscais, além de concessão e 

terraplanagem do terreno. Um empreendimento que vem recebendo investimentos do 

governo federal e estadual, que refletem diretamente no município como todo e passa a 

se estender a outros estados. 

A escolha em estudar a indústria da Jeep em Goiana, em especial, foi uma 

oportunidade de evidenciar a organização do trabalho dentro dessa fábrica. Quais são as 

características de um trabalhador polivalente, em um regime neoliberal, são os motivos 

que justificaram a escolha desse tema.  

Desse modo, esta pesquisa propõe uma discussão entre as teorias dedicadas à 

compreensão do fenômeno da organização do trabalho dentro do polo automotivo Jeep, 

buscando de tal forma, tentativas de diálogo e construção de uma abordagem do problema 

a fim de pensar desde as transformações do sistema de acumulação e organização do 

trabalho, ao ponto de se questionar: Como se realiza a organização do trabalho em uma 

indústria automotiva considerada atualmente como a mais moderna do Brasil que está 

instalada no município de Goiana-PE e as suas implicações na vida dos seus trabalhadores 

do polo automotivo Jeep ? 

No âmbito das relações de trabalho, o sistema fordista/taylorista foi muito 

criticado pela sociedade americana, pela tentativa de robotizar os seus funcionários, 

                                                           
fornecimento: aplicação de capital na construção da planta, engenharia conjunta no desenvolvimento dos 

sistemas, compartilhamento de infraestrutura e de logística, alto grau de coordenação e integração do 

processo produtivo. Há evidências sobre a transferência de responsabilidades da montadora para suas 

“sistemistas”, requerendo confiança nas relações interfirmas. As “sistemistas” são selecionadas mediante 

licitação internacional, tratando-se, em geral, de empresas que fornecem para diferentes plantas e 

montadoras, no país e no exterior. Isso reforça a interdependência entre as empresas.” 
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através da repetição de tarefas (HARVEY, 1992). A racionalidade era inconclusa, uma 

vez que não se inseriu as variáveis subjetivas de comportamento do trabalhador dentro da 

reprodução do capital.  

Mas, dentro da perspectiva pós-fordista, constata-se uma exploração maior dos 

trabalhadores devido a capacidade de captar a subjetividade do operário, uma 

precarização dos salários e de suas condições de vida. A subcontratação como forma de 

emprego ocorre devido à desverticalização e desterritorialização da atividade produtiva, 

que gera maior nível de desemprego e desigualdade social. (COSTA, 2005). As empresas 

a fim de reduzirem os seus custos, passam a adotar uma série de mecanismos de contratos 

atípicos. Além de estabelecer o enfraquecimento dos sindicatos, através da fragmentação 

das classes trabalhadoras, reduzindo o poder de barganha coletiva, a redução de direitos 

trabalhistas e instabilidade (DRUCK, 1999; COSTA, 2005).  

Em contrapartida, as empresas passam a demandar novas habilidades dos 

trabalhadores. Conhecimento, cooperação e comunicação, são valorados nessa dinâmica 

atual do capital. Toda a subjetividade do trabalhador passa a ser usurpada pelo capital 

produtivo, não apenas o trabalho material, mas em especial o imaterial (LAZZARATO E 

NEGRI, 2001; ALVES, 2011). Ainda acerca desse fenômeno, Alves (2000) faz uma 

distinção em duas partes, a primeira denominada de “nexos contingentes do toyotismo”, 

que tem como princípio a automação, Just in time, lean production, kanban, polivalência, 

dentre outras técnicas que são utilizadas dentro da produção seguindo a lógica do capital. 

A segunda, é conhecida por “nexos essenciais do Toyotismo”, e aqui entra a nova captura 

da subjetividade do trabalhador, que será melhor abordado no decorrer desse estudo. 

 A partir dessa questão, o objetivo desta pesquisa é compreender através do 

polo automotivo Jeep, - Goiana-PE – como se realiza a organização do trabalho e as 

suas implicações para a vida dos seus trabalhadores. 

De forma mais específica, este trabalho busca: i) Entender as mudanças da 

indústria automobilística na organização do trabalho e no espaço, na passagem do 

Fordismo ao Toyotismo; ii) Identificar os impactos da instalação e funcionamento da Fiat 

em Betim (1973) e a fábrica de Goiana (2015) a fim de compreender as transformações 

da indústria automobilística brasileira; iii) Verificar a organização do trabalho e da 

produção dentro do contexto do polo automotivo Jeep e as suas implicações na vida do 

trabalhador. 

No intuito de atender os objetivos propostos neste trabalho, a presente pesquisa 
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utilizou da abordagem qualitativa de análise, que permite o pesquisador compreender 

aquela realidade observada de forma mais profunda. É o que consegue captar a história, 

as relações entre os indivíduos, as representações, as opiniões, os valores, as experiências 

e as crenças, um conjunto de produtos que são interiorizados no consciente das pessoas, 

permitindo a elas interpretações diferentes acerca do mundo.  

O objeto das ciências humanas é um ser histórico que passa por transformações 

no tempo e no espaço (MYNAIO, 2010). As sociedades existem em um determinado 

espaço onde suas formações sociais e culturais são bastante específicas e essas 

transformações atingem, sobretudo, as relações de trabalho. Conforme salientado neste 

estudo, essas mudanças não se restringem apenas a realidade fabril, mas se expandem 

para todos os setores da sociedade. Por isso buscamos compreender as especificidades da 

organização do trabalho vivenciadas pelos operários dentro do polo automotivo Jeep em 

Goiana-PE. 

Vale destacar que a pesquisa, vai além das interpretações das falas dos 

trabalhadores, mas sim, segue uma linha de raciocínio apoiada na revisão de literatura 

abordada. Procuramos identificar os significados dentro de cada fala e contexto seja 

social, político ou cultural, compreender o que vai além do que é posto pelas narrativas. 

Desse modo, foi possível verificar a realidade cotidiana dos trabalhadores da fábrica, a 

fim de que eles pudessem relatar um pouco das suas experiências sociais, um pouco sobre 

a história de vida, de trabalho, das relações entre trabalhador e a fábrica. 

O tipo de pesquisa adotado é o de estudo de caso (GIL, 1991; MARCONI 

LAKATOS, 2011), uma vez que permitiu alcançar com profundidade os significados 

postos pelos trabalhadores e interpretá-los através de entrevistas, documentos, relatos das 

histórias de vida e de trabalho. 

 Sendo o objetivo proposto nesse trabalho verificar as transformações recentes da 

organização do trabalho dentro do polo automotivo Jeep e como isso afeta diretamente as 

relações de trabalho dentro da fábrica, os sujeitos da pesquisa são caracterizados pelos 

trabalhadores do polo. A ideia de agrupar todos os trabalhadores, sendo aqueles que 

trabalham para as sistemistas e aqueles que trabalham diretamente na Jeep, permitiu 

homogeneizar o grupo de análise, uma vez que as empresas sistemistas tem como base de 

organização de trabalho o mesmo modelo flexível toyotista. 

 No primeiro momento houve a tentativa de contato por meio de email institucional 

e telefonemas com a fábrica a fim de obter algum tipo de informação acerca da sua 
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instalação em Goiana. Porém não adquirimos nenhuma autorização para entrar na fábrica 

ou conversar com algum funcionário responsável. Neste momento, comprovou-se a 

dificuldade em ter acesso às informações acerca do polo automotivo Jeep, cujo perímetro 

industrial ninguém é permitido entrar sem autorização. Isso impediu que tivéssemos 

acesso direto aos funcionários na porta de saída ou de entrada, nos horários de fim de 

turno. 

 Sem conseguir adentrar à fábrica, decidiu-se buscar os trabalhadores em pontos e 

horários estratégicos, principalmente em restaurantes na hora do café da manhã na BR 

101 e em estabelecimentos dentro da cidade de Goiana na hora do almoço bem como no 

fim de tarde, quando os trabalhadores retornavam para os seus lares. 

 No decorrer da pesquisa de campo, houve uma enorme dificuldade em conversar 

com os trabalhadores, pois houve certa resistência em passar qualquer informação que 

pudesse comprometer o vínculo empregatício. Aos serem abordados, ficavam receosos 

que essas informações chegassem para empresa, então houveram casos de funcionários 

não passarem os seus respectivos nomes e que não permitiram a gravação, mesmo com 

os objetivos da entrevista sendo bem explicados, a fim de conseguir ganhar alguma 

confiança dos trabalhadores. 

 A princípio, as entrevistas foram realizadas perguntas para a caracterização do 

entrevistado e assim conseguir ganhar uma maior empatia para que o sujeito se sentisse 

mais à vontade em repassar algumas informações. Mediante isso, identificou-se a 

naturalidade, escolarização, profissão e idade. Na segunda parte, as entrevistas 

centralizaram-se para a rotina de trabalho, abordando questões a respeito da jornada de 

trabalho, organização do trabalho e história do cotidiano da fábrica. Quando questionados 

sobre perguntas específicas da rotina de trabalho, alguns se limitavam a fornecer respostas 

da categoria institucional sem maiores detalhes. O recurso utilizado para obtenção de 

informações foi um roteiro, que é um instrumento de auxilio no decorrer da pesquisa de 

campo. O roteiro difere do questionário, utilizado em algumas pesquisas, por permitir 

uma maior flexibilidade, onde há apenas de forma sucinta os objetivos da pesquisa e 

rumos que ela terá. É através dele que é possível alcançar cada vez mais uma compreensão 

aprofundada do objeto (MYNAIO, 2010). 

 Realizou-se a entrevista semiestruturada, também denominada pelos autores 

(MARCONI; LAKATOS, 2011) de assistemática e livre, por permitir ao pesquisador uma 

liberdade em desenvolver as perguntas em qualquer direção que achar conveniente. 
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Segundo Bauer & Gaskel (2002 p. 21), “Na pesquisa social, estamos interessados na 

maneira como as pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante 

para elas e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros”. 

  Para o maior desempenho no estudo, no decorrer das entrevistas foi utilizado um 

gravador de voz, no intuito de preservar a maior quantidade de informações possíveis, e 

esse só era usado quando houvesse o consentimento dos entrevistados. Logo após a coleta 

desse material, essas informações passaram por uma transcrição de acordo com o tipo de 

entrevistado. 

 Sendo assim, alcançaram-se 14 entrevistas realizadas com trabalhadores do polo 

automotivo Jeep onde foi possível identificar algumas falas fundamentais para a execução 

da análise que o estudo propôs examinar. Segundo Mynaio (2010), o investigador que 

trabalha com a abordagem qualitativa não deve se preocupar com a quantidade de 

entrevistas, pois nem sempre isso pode ser relevante porque, em determinados casos, é 

possível com poucas falas auferir bons resultados para análise. Duas outras fontes 

contribuíram para a pesquisa a respeito do tema trabalho e, de forma mais específica, 

sobre o recrutamento de trabalhadores para o polo automotivo Jeep. Adveio da entrevista 

da Viviane, gerente de uma agência de recrutamento instalada no município de Goiana 

que presta serviço à Jeep. Relativo às informações acerca da instalação da Jeep, o período 

de construção e a questão dos impostos, foram fornecidas pelo presidente da agência de 

desenvolvimento de Goiana, Vinícius. 

 A fim de garantir a confidencialidade dos sujeitos, criou-se um código para 

identificá-los no decorrer das entrevistas, conforme utilizado por Moraes (2015). Sendo 

o código E1 para o primeiro entrevistado e assim respectivamente (E2, E3...). A Tabela 

3, a seguir, descreve com maiores detalhes o perfil de cada trabalhador entrevistado. 

 O perfil dos trabalhadores, assim como a sua naturalidade, local de moradia, 

gênero, idade e grau de instrução são informações fundamentais para se mapear as 

relações de trabalho dentro da fábrica, revelando primeiramente, o entendimento acerca 

do conceito do trabalhador polivalente dentro da realidade do polo automotivo Jeep, 

assim como a nova forma de exploração dos trabalhadores através da valorização da 

subjetividade dos indivíduos. 

 Os dados coletados nessa pesquisa foram estruturados e examinados conforme a 

literatura exposta no Referencial Teórico. No entanto, a fim de facilitar a compreensão, 

utilizou-se o método de Análise do Conteúdo que se baseia em um conjunto de técnicas 
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que são usadas na análise de dados qualitativos. Segundo Moraes, (1999, p.2), a Análise 

do Conteúdo “ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum”. 

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados 

 

ENTRE-

VISTADO 

GÊNERO 

 

IDADE NATURA-

LIDADE 

LOCAL DE 

MORADIA 

GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

PROFISSÃO 

E1 Homem 38 anos Belo 

Horizonte 

João Pessoa E.S.C Administrador  

E2 Homem 37 anos Belo 

Horizonte 

João Pessoa E.M.C Técnico em 

Qualidade 

Industrial 

E3 Mulher 30 anos Sérvia João Pessoa  E.S.C Economista 

E4 Homem 30 anos Belo 

Horizonte 

João Pessoa E.S.C Engenheiro 

Mecânico 

E5 Homem 34 anos México João Pessoa E.S.C Engenheiro 

Eletrônico 

E6 Homem 35 anos México João Pessoa E.S.C Engenheiro 

Mecânico 

E7 Homem 39 anos Curitiba João Pessoa E.S.C Administrador 

E8 Mulher 38 anos São Paulo João Pessoa  E.S.C Administradora 

E9 Homem 39 anos Goiana Goiana E.M.C Técnico de 

Qualidade 

Industrial  

E10 Homem 28 anos Goiana Goiana E.M.C Auxiliar de 

Produção 

E11 Mulher 30 anos Goiana Goiana E.S.C Auxiliar de 

Costura 

E12 Homem 25 anos Contagem Goiana E.M.C Técnico em 

automação 

E13 Homem 24 anos Goiana Goiana E.M.C Técnico de 

qualidade 

E14 Homem 26 anos Goiana Goiana E.M.C Operador de 

máquina 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

Legenda: 

E.S.C: Ensino Superior completo. 

E.M.C: Ensino Médio Completo. 

 

 A fala é composta por várias simbologias e, para o melhor entendimento desses 

significados, dessas mensagens que são passadas no decorrer de uma entrevista 

semiestruturada, fez-se necessário levar em consideração todo o contexto da realidade 

que é vivida pelo sujeito. Desse modo, embora todas as informações estejam relacionadas 

à fala, deve-se levar em conta toda a construção da realidade do outro lado. De acordo 
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com Campos (2004 p. 1): “No universo das pesquisas qualitativas, a escolha de método e 

técnicas para a análise de dados, deve obrigatoriamente proporcionar um olhar 

multifacetado sobre a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta (corpus), tal 

fato se deve, invariavelmente, à pluralidade de significados atribuídos ao produtor de tais 

dados [...]”. 

 A técnica de Análise do Conteúdo pode ser usada tanto em pesquisas de cunho 

quantitativo quanto qualitativo, o que diferencia é o procedimento como será feita a 

leitura dos dados. No primeiro caso, a pesquisa parte de uma análise dedutiva em que se 

busca, através da teoria e das suas premissas, testar hipóteses que possa inferir com a 

fundamentação teórica. Já no segundo caso, é o que se utilizou nessa pesquisa, tem-se 

como ponto de partida a coleta e análise dos dados para que assim possa chegar a alguma 

teoria (CAMPOS, 2004; MORAES, 2015). 

 As abordagens dentro dessa metodologia foram modificadas de acordo com o 

objetivo da pesquisa, sendo apresentadas nesse caso duas, conteúdo manifesto e conteúdo 

latente. O primeiro busca compreender de forma superficial, sem aderir ao que está 

velado. No segundo caso é uma análise profunda, onde pretende compreender os 

fenômenos ocultos da fala (MORAES, 1999). É o que segundo Campos (2004 p. 13) 

coloca como sendo uma “[...] leitura que capta nas entrelinhas motivações inconscientes 

ou indizíveis, reveladas por descontinuidades e contradições”. 

 A análise realizada neste estudo foi uma tentativa de compreender justamente o 

que está oculto nas falas. Campos (2004) destaca ainda a importância desse procedimento, 

uma vez que as falas dos sujeitos são bem ricas e permite ao pesquisador ter um leque de 

interpretações, por isso é imprescindível analisar cada informação com bastante 

profundidade, buscando a essência das coisas. 

 No processo de Análise do Conteúdo, foram realizadas algumas etapas 

importantes para delimitar e interpretar os dados. Segundo (CAREGNATO; MUTTI, 

2006), foi necessário à realização de três procedimentos, sendo eles: 

 

i. Pré-análise: Nesse caso houve o primeiro contato com as informações do objeto 

em estudo. Desse modo, realizou-se uma revisão bibliográfica, construindo os 

objetivos e as hipóteses utilizadas na pesquisa. 

ii. Exploração do material: os dados foram passados por uma codificação e 

categorização de acordo com o tema, frases importantes, palavras chaves, etc.; 
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iii. Tratamento dos resultados e interpretação: houve neste momento, um 

aprofundamento do pesquisador em relação aos dados que estavam sendo 

expostos. 

 

 Cada etapa descrita anteriormente foi empregada para a concepção e organização 

do estudo. A decomposição das falas permitiu uma tentativa de buscar informações que 

vão além do que está sendo evidenciado, procurando significados, contradições e opiniões 

que foram desenvolvidas nas entrevistas, que possibilitou confrontar com o Referencial 

Teórico da pesquisa. 

Este trabalho estrutura-se em três capítulos e ao final, apresentam-se as 

considerações finais. No primeiro capítulo, discutem-se diferentes perspectivas e 

abordagens teóricas no debate acerca do fordismo e a transição para o regime de 

acumulação flexível e os seus encadeamentos na gestão, organização do trabalho e no 

espaço. Daqui, são extraídos o enfoque e os pressupostos teóricos adotados no estudo e a 

definição dos conceitos centrais da análise da organização do trabalho nesses dois 

períodos. 

O Capítulo 2 é dedicado à análise de aspectos históricos da indústria 

automobilística no Brasil e à implantação da desconcentração industrial para novos 

estados. Sendo caracterizado neste momento, o caso da indústria da Fiat instalada na 

década de 1970 no município de Betim em Minas Gerais e mais recentemente o polo 

automotivo Jeep em Goiana, evidenciando a expressão do processo de globalização sobre 

os aspectos do processo de instalação, organizacional e das relações de trabalho. 

Constata-se a verdadeira estratégia do papel dos governos estaduais e municipais na 

constituição desses novos polos automobilísticos.  

No capítulo 3, será apresentado algumas características da formação de um 

trabalhador polivalente nessa nova dinâmica da mundialização do capital e a captura tanto 

do trabalho objetivo quanto do subjetivo, que nessa transformação passa a ter valor tanto 

quanto o outro.  

 Em termos acadêmicos, esse estudo visa incentivar pesquisas na visão de estudos 

urbanos e regionais; a exposição de um fenômeno novo na região de Pernambuco, que 

atinge diretamente tanto o aspecto físico do território, além de exemplificar as novas 

relações de trabalho pós-instalação da fábrica em 2015, quanto as relações cotidianas dos 

trabalhadores da fábrica. 
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1. FORDISMO VERSUS TOYOTISMO 

 

No início dos anos 1930 a economia mundial passou por um período de forte 

transformação, sobretudo na organização do trabalho, influenciada até então por Henri 

Ford, com a sua indústria de automóvel que leva o seu sobrenome, situada em Detroit nos 

Estados Unidos. Com o fim da segunda guerra mundial, o fordismo alcança o seu apogeu 

de crescimento mediante as políticas do welfare state que proporcionava uma 

reestruturação dos países que foram atingidos pela guerra, através da implantação de 

políticas públicas voltadas à universalização dos direitos sociais nas áreas de educação, 

saúde, melhoria na qualidade de vida e aumento do consumo. Aproveitando esse cenário, 

Ford buscou aperfeiçoar a produção de veículos, inserindo dentro da sua fábrica 

mecanismos que potencializasse essa nova dinâmica, com a instalação das técnicas 

desenvolvidas por Taylor, em sua organização científica do trabalho que tinha como 

objetivo a divisão técnica da produção, criando possibilidades para o aumento da 

produtividade e a redução da ociosidade. O que se presencia nesta fase é a intensificação 

da divisão social do trabalho, causando um distanciamento ainda maior entre a mente e o 

corpo do trabalhador, uma parcelização e intensificação de movimentos repetitivos na 

produção. 

Neste capítulo, será abordado justamente o fordismo não apenas como regime de 

acumulação e de organização do trabalho, mas como Gramsci (2008), o define: um novo 

modo de vida, que não se limita ao chão da fábrica e que é capaz alcançar as relações 

mais íntimas da vida do operário. Além disso, será discutida a expansão do fordismo no 

mundo, sobretudo no Brasil, com uma análise do fordismo periférico e da Escola de 

Regulação, dentro da perspectiva dos autores Alain Lipietz e Benjamin Coriat. Em um 

segundo momento, será apresentado o momento da crise do fordismo no mundo, a partir 

do fim dos anos de 1960, como um modelo que passou a ser insustentável para a economia 

mundial e neste sentido, o período de transição para uma organização do trabalho baseada 

pelo sistema Toyota de produção e de um regime de acumulação flexível. Nesta fase, é 

moldado um novo tipo de trabalhador, o que consegue exercer várias funções ao mesmo 

tempo, denominado de operário polivalente, em que a mente e o corpo são aproveitados 

pelo capital como uma estratégia da relação entre capital e trabalho.  

No que concerne às transformações no espaço, discorremos a influência que o 

modelo hegemônico de desenvolvimento impõe às relações sociais e ao espaço. Segundo 
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Lipietz (1988a) todo modelo de desenvolvimento deve ser implantado seguindo três 

princípios coerentes entre si. O primeiro, uma organização do trabalho (no âmbito 

industrial), uma estrutura macroeconômica (relacionada ao regime de acumulação) e por 

fim um conjunto de normas e de contratos (baseada no modo de regulação). Isso ocorre 

porque o modelo é territorializado, impõem ao espaço social uma relação de habitus4, 

comportamentos culturais e sociais que vão sendo modelados conforme as relações 

sociais. 

1.1 As transformações no regime de produção  

 

No início do fordismo, dentro da indústria automobilística no século XX, havia 

uma grande quantidade de funcionários especializados e mecânicos artesanais que 

fabricavam as partes dos veículos e o montavam. Mas, esse processo de produção era 

bastante dispendioso para os trabalhadores, uma vez que não havia uma organização que 

proporcionasse uma agilidade na produção dos carros. Por ser bem lento, o preço final do 

produto costumava ser bem caro, ficando esse, restrito apenas à elite que tinha condições 

de comprar o veículo.  

Desse modo, Ford decidiu adotar as técnicas desenvolvidas por Frederick 

Winslow Taylor que, em seus estudos sobre a capacidade produtiva dos trabalhadores nas 

indústrias, percebeu que era possível aumentar através de técnicas a produtividade do 

trabalhador. Era uma especialização determinada para cada operário, desde as 

ferramentas que seriam utilizadas até as funções que cada um deveria desenvolver no 

decorrer da produção. Havia um estudo de tempo bem cronometrado, em que Taylor 

observava as condições de movimentos e repetições que eram desenvolvidas pelos 

trabalhadores. Daí ele retirava uma média que deveria ser repassada aos demais operários 

da fábrica, denominada de the one best way, ou seja, as melhores maneiras de executar 

determinada função. Nessa transformação, percebeu-se que não haveria necessidade de 

profissionais qualificados, uma vez que qualquer pessoa poderia ser treinada para realizar 

a atividade estabelecida (PINTO, 2007). 

                                                           
4 Habitus é o estilo de vida que é interiorizado pelo indivíduo, ou seja, o modo de pensar, agir e os aspectos 

morais. Ele é formado no decorrer da vida do indivíduo, desde a sua primeira socialização com a família 

até a vida adulta, é um dos mecanismos que contribuem para a reprodução social. Para maiores detalhes, 

consultar: Bourdieu (2007). 
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O objetivo definido por Henri Ford proporcionava um aumento da produção em 

massa, sendo estimulado pelo crescimento da economia. Isso acontece através da 

racionalização do trabalho, redução do tempo de produção de veículos e a contração dos 

desperdícios. Segundo ele, através da produção de massa, seria possível reduzir assim os 

custos de produção, logo o preço de venda do produto final seria mais baixo. 

A novidade na fábrica de Ford foi à instalação da linha de produção em série5, que 

possibilitava uma cadência contínua no processo desde a colocação da matéria prima 

bruta, seguindo um fluxo até a saída do veículo no estágio final. A linha de montagem 

estabelecia um ritmo de produção que reduzia o tempo de espera e a ociosidade dos 

trabalhadores. Os postos de trabalho eram pré-definidos, uma ordenação lado a lado em 

que cada trabalhador tinha acesso ágil aos instrumentos e as ferramentas necessárias 

(PINTO, 2007). 

Além disso, buscou-se aprimorar o processo de produção através da verticalização 

e padronização das peças. Para tanto, foi necessário que Ford comprasse todas as 

produtoras de autopeças, obtendo assim o controle total da produção até o produto final. 

Na figura 1, é possível verificar como funcionava a linha de produção em série. 

  

Figura 1 - Linha de montagem 

 

 
Fonte:  CORREIA (2008) 

                                                           
5 De acordo com Fleury e Vargas, “[...] o novo modo de organização idealizado por Ford [...] a própria 

máquina assumia o papel antes delegado ao corpo de planejamento fabril. As peças deslocavam-se 

automática e ininterruptamente, suprindo o trabalho de todos os homens da produção, sem esperas nem 

paradas. Ao operário só lhe restava seguir essa cadência, fixo no seu posto de trabalho, e alimentando 

continuamente de novos materiais que sofreriam a ação de seus membros. Para fazer frente a esse ritmo 

produtivo, era impelido a mecanizar os seus movimentos. A linha de montagem tornava-se, assim, notável 

instrumento de intensificação do trabalho” (FLEURY; VARGAS, 1983 p. 26). 
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No sistema de produção e organização fordista observa-se grandes transformações 

dentro das indústrias. Antes da adoção das técnicas de Taylor, eram gastas 12h30min para 

montar um carro. A partir da adesão das técnicas de especialização das funções, 

racionalização dos movimentos e a padronização das peças o tempo foi reduzindo para 

05h50min. Após os treinamentos sucessivos, houve mais uma vez uma redução para 

2h38min e logo após a automatização da fábrica o tempo passou a ser de 1h30 min 

(GOUNET, 1999).  

Neste período, o trabalhador é levado a um nível de simplificação de suas ativi-

dades de forma a limitar a sua intervenção no processo de trabalho. O trabalhador passa 

a ser um “apêndice da máquina”, conforme citava Karl Marx no século 19. Uma vez que, 

as suas atividades eram basicamente repetitivas, que impossibilitava visualizar o processo 

de produção como um todo.6 O que de acordo com Pinto (2007 p. 39), “As qualidades 

individuais de cada trabalhador, suas competências profissionais e educacionais, suas 

habilidades pessoais, toda sua experiência, sua criatividade, sua própria “iniciativa”, 

como diria Taylor, são praticamente dispensáveis no sistema Taylorista/ Fordista”. 

O método de taylorista/fordista tem um caráter autoritário perante aos trabalha-

dores, só era aceito, muito mais por causa da força e coerção que existia dentro da fábrica. 

Só a partir do momento que os sindicatos começam a conquistar melhores salários é que 

se começa a ter uma maior adesão do modelo de técnicas de Taylor (DRUCK, 1999). 

Para tanto, esse aumento da produção era proporcionado por uma conjuntura fa-

vorável de crescimento. O sistema de regulação fordista não se limitava ao chão de fá-

brica, e sim, extrapolava a empresa. Henry Ford controlava não só aspecto da organização 

da produção, mas o comportamento intelectual e moral dos seus operários fora do 

universo da fábrica (GRAMSCI, 2008). Havia uma organização dos funcionários 

mediantes aos sindicatos, através da barganha coletiva de melhores salários e condições 

de trabalho. Mas, mesmo assim ainda era verificado um forte absenteísmo dentro das 

fábricas, afinal nem todos estavam dispostos a realizar um trabalho monótono. 

                                                           
6Gramsci, (2008 p. 61), chega a denominar esse processo como “animalidade do homem”, uma fase 

geralmente muito dolorosa: “de sujeição dos instintos (naturais, isto é, animalescos e primitivos) a sempre 

novas, mais complexas e rígidas normas e hábitos de ordem, de exatidão, de precisão, que tornam possíveis 

as formas sempre mais complexas de vida coletiva, consequência necessária do desenvolvimento do 

industrialismo”. 
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Para o “Império Ford" se instaurar, foi necessário a junção de vários elementos 

que permitissem toda essa transformação na organização do trabalho, da linha de monta-

gem à gerência racional, que enfraqueceu os sindicatos7 os quais representavam os 

profissionais qualificados, oferecendo desse modo, como compensação a essa dinâmica, 

salários mais altos do que a média oferecida pelas as indústrias do setor automobilístico. 

Enquanto as indústrias concorrentes pagavam em torno de 2 dólares/h, Ford colocou o 

salário dos trabalhadores para 5 dólares/h (DRUCK, 1999; GOUNET, 1999).  

A fim de compreender um pouco mais esse cenário, faz-se necessário aprimorar 

alguns conceitos, sobretudo sobre a Escola de Regulação, essa que tem como autores 

expoentes Alain Lipietz e Benjamin Coriat, ambos da escola desenvolvida na França. 

Dentro da “Escola de Regulação” há duas abordagens acerca do fordismo, a primeira que 

é baseada pela a gestão da organização do trabalho (taylorista) e a inserção da 

mecanização, isso focado ao plano micro de análise e a segunda que é apoiada pela análise 

do fordismo de forma muito mais ampla, buscando evidenciar todas as transformações na 

sociedade oriunda dessa nova forma de organização do trabalho e produção. O que 

segundo Lipietz é basicamente: 

 

Um regime de acumulação “descreve a estabilização, por um longo 

período, da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; 

ele implica alguma correspondência entre a transformação tanto das 

condições de produção como das condições de reprodução de 

assalariados”. Um sistema particular de acumulação pode existir porque 

“seu esquema de reprodução é coerente”. O problema, no entanto, é 

fazer os comportamentos de todo tipo de indivíduos – capitalistas, 

trabalhadores, funcionários públicos, financistas e todas as outras 

espécies de agentes político-econômicos- assumirem alguma 

modalidade de configuração que mantenha o regime de acumulação 

funcionando. Tem de haver, portanto, “uma materialização do regime 

de acumulação, que toma a forma de normas, hábitos, leis, redes de 

regulamentação etc. que garantam a unidade do processo, isto é, a 

consistência apropriada entre comportamentos individuais e o esquema 

de reprodução. Esse corpo de regras e processos sociais interiorizados 

tem o nome de modo de regulamentação” (LIPIETZ, 1986 apud 

HARVEY, 1992, p. 117). 
 

 

                                                           
7O Fordismo buscou neutralizar as resistências dos sindicatos que representavam os profissionais 

qualificados. O taylorismo/ fordismo é um novo padrão de organização do trabalho, que tem como foco a 

busca ininterrupta pelo acúmulo de capital e pelo controle social. A busca incessante de um consumo de 

massa implica necessariamente a inclusão dos trabalhadores dentro desse mercado promissor (DRUCK, 

1999). 



28 
 

A ideia de reestruturação produtiva analisada e defendida por economistas 

heterodoxos com um viés marxista de análise, procurava explicar as transformações 

históricas e macroeconômicas (inflação, balança de pagamentos, crescimento econômico, 

crises etc.) dentro da concepção de estruturas multidisciplinares de análise. Para 

superação dos ciclos de crises, os regulacionistas afirmam que o capital consegue resolver 

esses problemas criando outro de regime de acumulação, nesse caso, a organização 

industrial, as relações de capital e trabalho, consumo e espaço serão alicerçados em novos 

modos de regulação - contrato social local e internacional (MAGALHÃES, 2008). 

Desse modo, compreende-se que a escola de regulação justifica que o aumento 

dos salários realizado por Ford em sua fábrica ocorria porque tanto Ford quanto Keynes 

perceberam o rápido aumento da produtividade dos trabalhadores com a inserção das 

técnicas tayloristas e que isso consequentemente levaria a uma possível crise de 

superprodução se não encontrasse uma demanda que compensasse essa oferta. Ainda 

segundo Lipietz (1991 p.30) o autor: “E qual poderia ser o mais forte componente de 

evolução da demanda dirigida às empresas? O crescimento regular do poder aquisitivo 

dos próprios trabalhadores”. O fordismo tem como foco a busca ininterrupta pelo acumulo 

de capital e pelo controle social. A busca incessante de um consumo de massa implica 

necessariamente a inclusão dos trabalhadores dentro desse mercado promissor (COSTA, 

2005). 

 No entanto, autores como Gounet (1999), afirma que não existia partilha de ga-

nhos, o que na verdade Ford buscava ao aumentar o salário dos seus empregados era 

justamente um mecanismo de estabilização da mão-de-obra, uma vez que o trabalho 

tornou-se tão árduo que os operários começavam a rejeitar tal situação. Além disso, o 

pagamento de cinco dólares não era garantido a todos os funcionários. Era necessário que 

esperassem seis meses para conquistá-los. Segundo, era preciso ter uma conduta 

impecável dentro e fora da fábrica. Um exemplo disso é de um trabalhador que trabalhava 

na Ford e deixou-a em 1914: 

 

Ele só ficou uma semana. Seduzido pela perspectiva dos 5 dólares por 

dia, ele não compreendera que era preciso primeiro trabalhar seis meses 

para só então auferir o benefício. Após sua jornada de trabalho- diz ele 

(em suas memórias) -, sentia-se “fatigado demais para ler, ir ao concerto 

ou ao teatro”. Preferiu retornar à Dodge por 3 dólares diários. Sua 

passagem por Highland Park deixou-lhe “uma lembrança amarga, de 

uma espécie de inferno onde os homens tinham se tornado robôs. Ao 

contrário do que dizia a propaganda, os operários eram mais duramente 
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explorados que em outras fábricas” (LACEY, 1987 p. 86 apud 

GOUNET, 1999). 
 

Nesse período começa a inserção de trabalhadores não qualificados, tendo em 

vista que eles eram treinados em um curto intervalo de tempo para exercerem suas ati-

vidades. Essas que por sua vez, são destinadas de acordo com as habilidades pessoais que 

possa atender à exigência do trabalho conforme solicitado pela gerência da fábrica 

(FLEURY; VARGAS, 1983).  

O sistema taylorista/fordista expande rapidamente para outros países no decorrer 

das duas guerras mundiais, em que se presenciou um ciclo virtuoso de crescimento eco-

nômico e consumo em massa. Os produtos padronizados fordistas feitos em uma produ-

ção em larga escala são associados e beneficiados com o Estado de bem-estar social que 

revelou-se nos países capitalistas centrais (PINTO, 2007). 

O fordismo foi também uma estratégia de cunho social em relação aos operários 

das fábricas. Muito mais que uma organização do trabalho e da produção, ele era um 

modo de vida que prevaleceu vigorosamente nos anos 60 na estrutura de trabalho 

industrial (LE VEN; NEVES, 1985).  

Nesse período, a fim de conseguir desenvolver um novo tipo de trabalhador de 

acordo com as exigências fordistas, foi necessário implementar o mecanismo de “ 

proibicionismo” que é baseado pelas investigações sobre a vida dos trabalhadores, além 

do controle da moralidade dentro e fora do local de trabalho. Esse método tinha como 

objetivo resolver qualquer problema social que interferisse no bem estar da fábrica 

(GRAMSCI, 2008). 

 A fim de conseguir esses resultados, Ford intervinha diretamente na vida privada 

dos operários, buscando investigar através de assistentes sociais, como os seus 

funcionários gastavam o salário e como viviam. Segundo ainda Gramsci (2008), havia 

um controle sobre o álcool e a vida sexual, sendo esses dois considerados os inimigos 

mais perigosos por influenciar a eficiência física, muscular e nervosa do operário. 

O Fordismo extrapolou os Estados Unidos, alcançando outros países. Mas, esse 

modelo de organização do trabalho e de produção não é estandardizado. Pelo contrário, 

assume características e formas que são moldadas de acordo com as necessidades do país 

receptor. Assumindo, desse modo, conotações bem próprias. 
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No caso específico do Brasil, denominou-se de “fordismo periférico”,8 uma vez 

que a regulação do trabalho era realizada de forma precária e que o acúmulo de capital 

não proporcionava uma melhor distribuição de renda. Da mesma forma que é definida a 

expressão “capitalismo tardio” ou “capitalismo periférico”, pode ser verificar que o 

sistema fordista é parte desse processo também periférico (DRUCK, 1999).  

É periférico, por não participar das mudanças do circuito de produção mundial, 

ou seja, é externo a essa dinâmica. De acordo com Lipietz (1997) os modelos de 

industrialização experimentados pelos países da periferia tiveram uma adesão parcial do 

modelo estabelecido pelos países do centro de produção e consumo. 

Segundo ainda o autor, o Processo de Substituição das Importações (PSI), 

vivenciados pelos países da América Latina de trocar a receita das exportações primárias 

e comprar bens de capital dos países centrais a fim de fortalecer as indústrias nacionais 

nascentes não alcançou toda a expectativa que fora criada. Para Lipietz (1988b) houve 

três razões com que fizeram que esse processo fosse parcial, o primeiro é que não basta 

apenas a importações de máquinas e tecnologias, faz se necessário à construção de uma 

base de formação operária que executem os modos de operação de caráter fordista. 

Segundo, não houve uma expansão do poder aquisitivo dos operários, ficavam restritas 

às classes médias e dominantes que estavam envolvidas com a economia exportadora. A 

mão de obra, apesar de apresentar um custo baixo, não a fazia competitiva, pois a 

produtividade ainda era baixa, para os níveis estabelecidos dos bens manufaturados 

mundiais. E por fim, a questão do déficit do comércio exterior por ser incapaz de 

compensar o crescimento das importações de bens de capital. 

 O “fordismo periférico” tinha como base a mesma formação do “fordismo au-

têntico”, da divisão do trabalho, consumo voltado para bens duráveis, no entanto, a grande 

diferença está vinculada principalmente pelos aspectos políticos, econômicos (consumo) 

e sociais (desigualdade de renda).  

É fato que a noção de tempo se difere dos países centrais desenvolvidos. O tempo 

de inserção do fordismo nos países hegemônicos não era o mesmo no momento da 

inserção do taylorismo/fordismo no Brasil na década de 1940. Aqui, veio a se estabelecer 

                                                           
8 De acordo com Lipietz no livro “Miragens e Milagres: Problemas da industrialização do Terceiro Mundo”, 

deixa bem claro na introdução que o conceito de fordismo periférico no Brasil não consegue abranger toda 

a realidade econômica brasileira, mas é compreendido conforme ao modelo de configuração da economia 

mundial no decorrer dos anos de 1970 a 1980. 
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de fato a partir da década de 1960, onde atingiu o auge no governo de Juscelino 

Kubitschek, através do surgimento da indústria automobilística, uma fase conhecida de 

desenvolvimentista. Cabe salientar que a implementação do fordismo no Brasil não 

ocorreu de forma pacífica devido ao período ditatorial, pelo contrário, houve fortes mo-

vimentos de autoritarismo, com fechamentos de muitos sindicatos livres, forte interven-

ção do Estado frente aos sindicatos aceitos, repressão aos dirigentes sindicalistas, colo-

cando-os na maioria das vezes na ilegalidade e clandestinidade.9  

No Brasil o fordismo foi vivenciado de maneira bem diferente daquela conhecida 

nos Estados Unidos. Primeiro, porque no Brasil se inicia ainda nos anos 40 e 50 com o 

projeto desenvolvimentista de industrialização de Vargas e JK. Sem o Estado de Bem-

estar Social, entretanto em uma época que havia forte controle social por meio de 

governos autoritários, conforme citado anteriormente. O projeto de industrialização tinha 

sustentação fordista, no entanto, o modelo implementado não garantiu as políticas de 

distribuição de renda. Por aqui, não houve um Estado de Bem-estar Social, por isso 

tivemos um "fordismo periférico", sem a inclusão de trabalhadores em um mercado 

consumidor em massa. 

 O Estado de bem estar social, representava mais os interesses da elite, enquanto 

os interesses dos trabalhadores eram degradados. Os sindicatos estavam sendo 

controlados pelo Estado, os trabalhadores tinham os seus direitos limitados e os partidos 

de esquerda que poderiam representar os interesses da classe trabalhadora foram banidos, 

logo o que se vê é um crescimento econômico favorável, mas sem nenhuma conexão com 

o bem estar da sociedade em estabelecer novas condições de consumo e aumento da renda 

(COSTA, 2005). 

Ao mesmo tempo em que se presenciava novo modelo de organização e produção 

de um forte crescimento econômico, onde as indústrias aumentavam a escala de produção, 

não se verificava que a mão de obra disponível era absorvida no emprego industrial. Essas 

condições refletiam diretamente no mercado de trabalho brasileiro com uma crescente no 

desemprego, além do trabalho sem vínculo com carteira assinada e a formação de 

trabalhadores temporários e autônomos. É nesse sentido, que se observa que os 

trabalhadores “são excluídos, portanto, das relações de trabalho tipicamente fordistas, 

                                                           
9 Nas palavras de Druck: “Em linhas gerais, o golpe de 64 veio para selar este padrão de desenvolvimento 

periférico e, para isto, teve que pôr fim a todas as lutas e mobilizações da sociedade civil que se opunham 

a este projeto. Foi, portanto, centralmente pela via da coerção e da força, que se consolidou o fordismo no 

Brasil” (DRUCK, 1999 p. 59). 
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onde se tem um vínculo “formalizado” de trabalho, inclusive com garantias de alguma 

proteção social, a exemplo de países centrais” (DRUCK, 1999 p.60). 

Além disso, presenciou-se no Brasil, no momento que houve forte crescimento 

econômico10, no período da ditadura militar. Os lucros gerados nesse período auxiliaram 

o desenvolvimento do fordismo periférico dualista. Em que uma parcela da população 

(classe média), tinha um modo de vida “quase fordista", segundo o autor, os assalariados 

(setor formal) também foram beneficiados desse aumento da produtividade oriundas da 

mecanização e racionalização da produção. No entanto, outra parcela de assalariados 

continuou excluída dessas vantagens do crescimento do milagre brasileiro, são eles os 

trabalhadores informais e os formais com baixos salários e condições de trabalho 

(LIPIETZ, 1988b). 

 No entanto, o aumento do consumo esse era “abocanhado” pela parcela 

minoritária da classe média, que pôde comprar carros, geladeiras, fogões dentre outros 

elementos classificados na categoria bens duráveis. Enquanto, a massa dos trabalhadores, 

recebia na época um salário que ficava aquém das suas necessidades dignas de reprodução 

social.  

Ao analisar o processo histórico de formação econômica do Brasil é possível 

verificar uma frágil formação sindical que buscava lutar pelos seus direitos, uma vez que 

o capitalismo favorecia os baixos salários, formas precárias de trabalho, informalidade, 

repressão e desemprego, fatores que contribuíram para a estrutura do “fordismo 

periférico” (MORAES, 2015; DRUCK 1999). Esse padrão de organização do trabalho na 

sociedade veio sofrendo grandes modificações, sobretudo no início da década de 1960 à 

década de 1990, onde de fato começou a ser contestado dando espaço para uma nova 

forma de organização do trabalho e produção, denominada toyotismo ou acumulação 

flexível.  

 

1.2 A crise do fordismo e o surgimento do Toyotismo 

 

A partir dos anos de 1960, houve uma desaceleração da produtividade industrial 

e um crescimento da relação entre capital/produto que ocasionava uma redução da taxa 

                                                           
10 Lipietz (1988a), afirma que o conceito de fordismo periférico é bem criticado, uma vez que é amplo 

demais, ao ponto de colocar que houve crescimento do consumo interno, mas não esclarecem quais foram 

às classes sociais que realmente se beneficiaram desse crescimento econômico no Brasil. 
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de lucro. Preocupados com essa situação, os empresários aliados ao Estado, buscaram 

alternativas através da internacionalização e busca da competividade e políticas de 

austeridade que provocou na sociedade uma crise no mercado de trabalho com um 

aumento do índice de desemprego o que levou uma redução da demanda, 

consequentemente a inviabilidade de modelo de acumulação (LIPIETZ, 1988b). 

 O aumento da competitividade ocasionado pela inserção do Japão e da Europa no 

mercado mundial desafiava a primazia dos norte-americanos. Sem contar o fim do acordo 

de Bretton Woods11, que diretamente desvalorizou o dólar, gerando como mecanismo de 

defesa a adoção do câmbio flutuante em alguns países. 

Nos países centrais, começam a surgir vários descontentamentos com a política 

keynesiana e o sistema de produção fordista. O Estado passou a sofrer fortes pressões e 

ataques devido a sua intensiva intervenção mediante as políticas implantadas no decorrer 

do welfare state. Essas afrontas eram realizadas por uma nova ordem mundial liberal que 

preconizava a liberdade do mercado tanto no quesito econômico quanto do mercado de 

trabalho. 

De acordo com os regulacionistas, o que estava acontecendo no novo cenário da 

economia capitalista, era um novo regime de acumulação12, em resposta às crises que 

estavam ocorrendo com o fordismo, sobretudo com aniquilamento do contrato social 

entre capital, trabalho e Estado (SOJA, 2010). 

Segundo Lipietz (1988a), após a primeira Revolução Industrial até a Primeira 

Guerra Mundial, os países capitalistas tinham um regime de acumulação voltado para a 

reprodução ampliada de bens de produção, com uma natureza extensiva, o que difere 

completamente do regime de acumulação pós-guerra, que possui um caráter 

exclusivamente intensivo, voltado para o crescimento do consumo de massa. 

Nesse período ocorrem as crises do petróleo, onde houve um aumento abusivo do 

preço do barril, estipulado pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 

No ano de 1973 ocorre o primeiro choque em que o preço do barril sai de 2,9 para 11,7 

                                                           
11Fixação do preço do ouro e da convertibilidade do dólar. Segundo Harvey (1992), a extinção do sistema 

Bretton Woods, demonstra que os Estados Unidos já não tinham condições de ser responsável em 

supervisionar a política fiscal e monetária do mundo. 
12 O regime de acumulação adotado é a partir das análises realizadas por Lipietz (1988b p. 48) em que: 

“regime de acumulação aquele modo de re-alocamento sistemático do produto que rege, num longo prazo, 

uma certa adequação entre as transformações das condições da produção e as transformações das condições 

de consumo. Um tal regime de acumulação é dado por um esquema de reprodução que descreve, período 

por período, a alocação do trabalho social e a repartição dos produtos entre os diferentes departamentos da 

produção.” 
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dólares, e em 1979 o barril custava 13,3 passou para 26 dólares. Esse aumento refletiu 

direto na demanda por automóveis. Havia neste momento, uma grande competitividade 

entre as empresas, essas que buscavam expandir suas fábricas para outros países, no 

intuito de aumentar a lucratividade. No entanto, países que alcançavam nessa época certo 

grau de industrialização estavam perdendo espaço. Segundo Lipietz (1997), primeiro se 

tem uma crise do lado da demanda que fez com que as empresas buscassem outros países 

para a sua produção. Em segundo momento no fim da década de 1970, houve o problema 

da queda da lucratividade, oriunda, sobretudo, do lado da oferta, sendo assim 

caracterizada pela desaceleração da produtividade, aumento do preço do trabalho, 

garantido pela força dos sindicatos e o aumento do preço das matérias-primas. 

A partir do momento da nova divisão internacional da produção e do trabalho, 

houve uma pressão sobre o monopólio exercido pelos Estados Unidos e Europa, exigindo 

a retomada da concorrência mundial como forma de solucionar os problemas da produção 

automobilística (LEN VEN; NEVES, 1985).  Uma das maneiras de reverter a crise foi a 

tentativa de buscar uma demanda de substituição, para aquelas famílias que pretendiam 

trocar de carro, com uma diversidade de modelos. Outra alternativa adotada pelas 

empresas foi a de buscar uma nova demanda em outros países ao mesmo tempo que 

garantisse a demanda existente. Neste momento, os trabalhadores começaram a realizar 

várias greves, o que pressionava cada vez mais os dirigentes das fábricas por melhorias 

na qualidade do trabalho e salário.  

Segundo autores como Len Ven e Neves (1985), a crise que enfraquecia a 

indústria automobilística tinha tanto a ver com a crise do mercado mundial como com da 

produção, por isso a busca incessante de novos consumidores e de novas tecnologias que 

garantisse uma maior rentabilidade. Ao mesmo tempo em que as grandes empresas na 

Europa e Estados Unidos presenciavam um baixo crescimento nos lucros devido ao 

cenário de crises econômicas, elas ainda tinham que enfrentar a entrada de novos 

concorrentes do mercado mundial nos anos de 1960 que tinha como expoentes principais 

o Japão e os Tigres Asiáticos.  

Então, o período de crise das indústrias automobilísticas pode ser considerado em 

três fases, a primeira com o fim da hegemonia entre os Estados Unidos com a entrada de 

novos produtores, sobretudo o Japão, mas também de outros países semi-industrializados, 

como o Brasil. O segundo momento ocorreu com a forte insatisfação dos operários em 

relação ao modo de produção fordista, mediante realizações de greves nos países centrais.  
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Por fim, a terceira fase é quando os empresários buscam estratégias que possam superar 

os impasses existentes, investindo em robotização e a automação dentro das indústrias 

(Ibid.). 

Desse modo, as indústrias buscavam um método para sobreviver nesse cenário de 

grande instabilidade econômica que incide diretamente nas relações sociais, no modo de 

produção e na organização do trabalho. Frente a isso, as fábricas de automóveis, 

modificaram as técnicas de produção a fim de conseguir se enquadrarem nessa nova 

dinâmica. Segundo Pinto (2007), para o cumprimento dessas estratégias foi necessário a 

adoção de alguns requisitos, como: maior flexibilidade da produção, isso significa a 

capacidade em produzir diferentes modelos em um intervalo curto de tempo; controle de 

qualidade, uma vez que reduz o custo do retrabalho; preço final baixo, em que a fábrica 

executa sua produção de forma enxuta, com baixo nível de capacidade ociosa e por 

último, a produção just in time, em que o produto final é entregue ao consumidor de forma 

rápida e categórica. 

Esses mecanismos colocaram em cheque o sistema fordista/taylorista que tinha 

como base a produção em massa, concentração da produção, unidades produtivas verti-

calizadas que enrijecia a fabricação dos automóveis. Nessas condições, surge o sistema 

produtivo no Japão, que teve a indústria Toyota Motor Company como o seu maior ex-

poente que foi implantada a partir dos anos de 1950 e teve o seu auge a partir da década 

de 1970, possibilitada pela crise do fordismo. Taiichi Ohno, considerado o pai do 

toyotismo e vice presidente da Toyota, tinha uma severa preocupação com a sustentabi-

lidade da empresa. Na visão dele, era preciso adaptar, não dava para copiar o fordismo 

no Japão, afinal o arquipélago tinha características bem peculiares. Primeiro, em relação 

ao tamanho do território, não era possível construir uma fábrica nas dimensões fordistas 

como nos Estados Unidos. Pelo contrário, deveria ser uma indústria enxuta, que limitava 

ao máximo o tempo de estocagem, a fim de reduzir custos. Outra característica é a 

inserção de uma produção diversificada feita em pequena quantidade. Em relação à mão 

de obra, é possível evidenciar mudanças ainda mais drásticas ao trabalhador, uma vez que 

ele passa a ser polivalente, ou seja, tem a capacidade de operar várias máquinas diferentes. 

 De acordo com Gounet (1999), o que se evidenciou nessa organização do 

trabalho, foi à política dos cinco zeros: zero atraso, o cliente não espera para comprar um 

carro; zero estoque, a produção puxada pela demanda; zero defeito, uma gestão do 

controle de qualidade bem rígida; zero pane, o operário deve conhecer bem a máquina, 
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essa deve ser utilizada conforme a sua capacidade da função e por último o zero papeis, 

em que o kanban que é uma espécie de cartaz que continha informações acerca da 

quantidade necessária de matéria-prima para alimentar os postos subsequentes, não 

havendo necessidade de papéis. Através do kanban havia um controle do estoque e de 

desperdício de materiais. 

Com o toyotismo, o funcionário passa a ter mais “liberdade” em relação ao 

fordismo, à medida que pode decidir qual é a melhor maneira de executar o seu trabalho. 

Mas, essas mudanças, obviamente não aconteceram por acaso, são mecanismos que são 

impostos aos funcionários por permitir uma maior autonomia no processo produtivo.  

Ao passo que no fordismo era um homem para uma máquina, razão (1H/1M), no 

toyotismo com o funcionário polivalente, essa razão se difere entre (1H/5M), afinal o 

trabalhador passa a exercer várias funções que são incorporadas em suas atividades tais 

como, controle de qualidade, manutenção das máquinas e limpeza do local, repassando a 

responsabilidade para que fossem realizadas dentro da jornada de trabalho. Segundo 

Coriat (1994), havia “uma crescente desespecialização operária”, que são fortemente 

sendo substituídos por trabalhadores polivantes. O objetivo das empresas estava 

fundamentado na ideia de que o trabalhador adquirisse um conhecimento tácito da sua 

função e passasse a realizar outras fases do processo produtivo, desenvolvendo maiores 

habilidades com outras máquinas, a fim de que gerasse um aumento da produtividade. 

Para Alves (2000), essa estratégia nada mais é que uma captura da subjetividade do 

trabalhador, uma forma de se apropriar do seu conhecimento. 

Com a quantidade mínima de trabalhadores e insumos no processo de produção, 

era possível obter um fluxo contínuo. Por ser flexível, em períodos que a demanda por 

automóveis estava baixa, era reestabelecido estratégias a fim de garantir que os traba-

lhadores ficassem ocupados durante toda a jornada de trabalho, sobretudo sem a criação 

de estoques. A partir do momento que a demanda era novamente esquentada, os traba-

lhadores eram intimados a cumprir novas metas de produção (PINTO, 2007).  

A multifuncionalidade ou polivalência dos funcionários estava sustentada medi-

ante a capacidade do sistema toyotista em criar a automoção, junção das palavras “auto-

nomia” e “automoção”, mecanismo que permitia que as máquinas funcionassem sem a 

vigilância e acompanhamento do trabalhador. Caso, a máquina detectasse algum pro-

blema no decorrer da fabricação, ela parava automaticamente. Antes quando os 

trabalhadores precisavam carregar materiais pesados, havia um desgaste físico, com isso 
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perdia se muito tempo. Com a implantação das máquinas justamente nesses setores as 

coisas mudaram muito, afinal, o trabalhador não precisava mais ter tanto desgaste físico, 

então o ritmo do trabalho consequentemente aumenta, logo, a sua intensificação também, 

uma vez que ele tem mais tempo para executar outras atividades (CARVALHO; 

SCHMITZ, 1989) 

 Essa inovação propiciava ao empresário a redução de custos,13 uma vez que o 

trabalhador nesse momento poderia cuidar de outras máquinas, ou seja, não é fixo ao local 

de trabalho, podendo transcorrer por todas as células de produção com uma gestão 

integrada de encadeamento do sistema produtivo. A gestão integrada segundo Lipietz 

(1988a) permite uma produção em um fluxo ininterrupto com a elaboração de bens 

diferenciados. A revolução tecnológica ofereceu novas possibilidades para a organização 

da industrial com a instalação dos fluxos de informação controlada pelo computador, 

proporcionando uma flexibilidade na produção.   

As tecnologias de informação e comunicação favoreceram muito essa dinâmica, 

por permitir ampliar o fluxo de produção seguindo a lógica do Just in Time. Uma vez que 

facilita a comunicação entre empresas montadoras e fornecedores, repassando 

informações estratégicas diárias, como o planejamento de entrega de peças, compra e 

venda de insumos, controle de qualidade dentre outros (ALVES, 2000). De acordo com 

Gounet (1999), mais flexível e integrada, uma vez que a produção é adaptável à demanda 

e as máquinas e os equipamentos estão mais interligados dentro da fábrica. 

De outro modo, a produção foi se adequando às novas exigências do mercado. Ao 

invés do tempo de execução ser cronometrado como a média de tempo necessário para a 

fabricação, como no sistema fordista/taylorista, o toyotismo buscava o tempo de ciclo de 

atividades, ou seja, o que é fundamental nesse sistema é como a produção pode responder 

a demanda, se variar, modifica-se o processo de produção. 

Um exemplo disso, é a acomodação de painel luminoso dentro de pontos 

específicos de produção, na qual informa aos funcionários o fluxo produtivo. É 

basicamente a ideia de um semáforo, onde:  a luz verde acesa: indica que o fluxo da 

produção está contínuo; a luz amarela: anuncia que está rápido demais e nesse caso pode 

                                                           
13Em um primeiro momento da produção, foram necessários grandes investimentos em tecnologias e 

pesquisas. Claro que no início esses investimentos significava um aumento de custos no curto prazo, 

embora no segundo momento isso reflita em uma redução de preço e mão de obra (LE VEN; NEVES, 

1985). 
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ser que haja algum problema no decorrer do processo, um sinal de advertência. Já, a luz 

vermelha:  identifica algum problema em determinado ponto da produção. No entanto, o 

objetivo da administração das fábricas é manter o ritmo entre a luz vermelha e amarela, 

pois é assim que é possível identificar os estoques e os possíveis excessos de máquinas e 

operários (PINTO, 2007). 

O sistema de automação e robotização das fábricas é um mecanismo que tem o 

intuito de criar um novo produto para o mercado, ao mesmo tempo simplificando todo o 

processo de produção, diminuindo os componentes, dando preferência para fornecedores 

que fabricasse blocos semi-prontos, tais como os painéis, motor e porta. Vale salientar no 

Brasil, no período da década perdida, houve uma redução de investimentos industriais. 

 Segundo Pinto (2007), todas essas condições foram suficientes para explicar o 

porquê de o Brasil ter se inserido lentamente na automação. Mostra que o sistema de 

tecnologia da automação só foi implantado em setores estratégicos da linha de produção 

como na parte de controle da qualidade sendo que a maior parte ainda do processo 

produtivo ainda era baseado por operações manuais. Para tanto, fez se necessário à 

incorporação de trabalhadores qualificados que fossem capazes de manusear esses novos 

equipamentos de trabalho. A transição do sistema semi-automotizado para o 

automatizado no Brasil apresenta um processo mais lento de substituição quando 

comparada aos países centrais, sobretudo porque os custos da mão de obra no Brasil não 

motivaram os empresários a implementarem a troca de trabalhadores pelas máquinas de 

imediato (CARVALHO; SCHMITZ, 1989). 

Nota-se ainda que, no fordismo, quem exigia o controle da produtividade dos fun-

cionários era a gerência, que vigiava e tentava melhorar ao máximo algum possível pro-

blema na linha de produção. No toyotismo esse processo é atribuído aos próprios funcio-

nários que trabalham em equipe e com isso são capazes de cobrar a produtividade daquele 

que não está no ritmo de trabalho. Criou-se um clima de competitividade e indivi-

dualidade dentro das indústrias, uma vez que os funcionários passam a incorporar os 

objetivos da empresa como se fossem deles.  

Nos discursos do sistema toyota de produção, há uma relação entre trabalhador e 

empresa, como sendo algo natural e íntimo, uma dimensão criada dentro dos propósitos 

capitalistas de usurpar qualquer relação. A interioridade, a questão do privado, cede 

espaço para exteriorização da sua vida subjetiva, das suas emoções, do seu estado de 

humor (CARVALHO, 2002).  
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Um elemento crucial no modo produtivo pós-fordista, sem dúvida, é a capacidade 

de se trabalhar em equipe. Os funcionários que adquiriram uma habilidade linguística na 

vida conseguem desenvolver melhor relações de interação com outros grupos. As pessoas 

são encorajadas a falar de seus problemas pessoais, há uma imposição não natural de que 

o líder de time também é um psicólogo que pode ajudar o trabalhador a resolver os seus 

problemas emocionais. Segundo o autor Sanson (2009 p. 89): "A concepção de 

organização do trabalho pós-fordista se vale do tempo do "não trabalho", do "mundo da 

vida", ou seja, das experiências e conhecimentos maturados fora do ofício, adquiridos no 

trânsito da vida cotidiana". A base técnica exige dos trabalhadores uma formação 

profissional com habilidades voltadas para criatividade, capacidade de inovar, autonomia 

e liderança (ALVES, 2000). 

De modo geral, a postura das empresas toyotistas são de adotar uma postura 

altamente antissindical. Enfraquecimento dos sindicatos gera uma fragmentação que 

fragiliza os trabalhadores. O sistema kaizen passou a ser adotado pelas empresas no in-

tuito de escutar as sugestões e reclamações dos funcionários em encontros periódicos 

buscando desse modo, reduzir custos e aumentar a produtividade. É assim que o papel do 

sindicato de reivindicar e garantir os direitos dos trabalhadores passam a ficar cada vez 

mais distante da vida dos operários. 

O novo sistema de produção impõe ao trabalhador cada vez mais a intensificação 

do seu trabalho, algo mais árduo que o fordismo. O que segundo Gounet (1999 p. 29): 

“No toyotismo, o princípio fundamental do taylorismo, ou seja, a luta patronal contra o 

ócio operário atinge um patamar superior”. O funcionário polivalente aumenta o grau das 

suas responsabilidades, mas não é remunerado proporcionalmente conforme a execução 

das suas atividades. Os grandes investimentos das empresas em torno de pesquisa para 

inovações tecnológicas permite um processo de produção menos dependente da mão de 

obra, nesse caso do trabalho vivo (LE VEN; NEVES, 1985).  

Outra questão evidenciada é o aumento significativo da sub contratação. De um 

lado tem a montadora, com uma produção enxuta com um quadro mínimo de funcioná-

rios, de outro tem as empresas fornecedoras que sofrem fortes pressões da montadora para 

reduzir cada vez mais o custo de produção e venda da matéria prima, a fim de serem mais 

competitivas no mercado, acabam consequentemente, adotando salários cada vez mais 

baixos para com os seus funcionários, uma conexão do mínimo salário para o máximo de 

produtividade. 
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No fordismo, o Estado no pós-guerra tinha o compromisso de institucionalizar os 

direitos dos trabalhadores, duração da jornada, salário mínimo e os contratos de horas 

extras. Mas, depois esses direitos foram sendo exauridos, por causa do enfraquecimento 

dos sindicatos, ocorrendo uma fragmentação que fragilizou completamente os 

trabalhadores (COSTA, 2005). 

A Tabela 1 a seguir, apresenta de forma sucinta algumas diferenças acerca do 

fordismo/taylorismo nos Estados Unidos no século XX e o Toyotismo no Japão. 

 

 

Tabela 2 - Características do sistema Fordista e Toyotista 

 

Fordismo Toyotismo 

 Automóveis feitos em massa,  

 Sem preocupação específica com as 

flutuações do mercado.  

 Automóveis feitos em menor número, para 

um mercado segmentado e instável. 

  Linha de montagem flexível. 

 Automóveis feitos essencialmente para o 

mercado interno, para um público consu-

midor homogêneo. 

 Produção para o mercado externo, voltada 

para públicos com exigências distintas. 

 Modelos diferentes. 

 Produção verticalizada, ou seja, as gran-

des montadoras tornaram-se as responsá-

veis por grande parte do suprimento de 

suas autopeças. 

 Produção horizontal, ou seja, empresas de 

autopeças distintas das montadoras. 

 Politicas salariais distintas das montadoras 

(salários de 30% a 50% inferiores). 

 Separação entre concepção e execução 

das tarefas. 

 Relação de colaboração e de busca de utili-

zação do conhecimento operário. 

 Compromissos institucionalizados no 

sentido de repassar aos salários ganhos de 

produtividade, que perpassavam toda a 

cadeia produtiva. 

 Compromissos fracamente institucionali-

zados, dado que uma parcela expressiva da 

mão de obra encontrava-se fora do núcleo 

mais dinâmico da indústria, as grandes 

montadoras. 

Fonte: Correia (2008), com adaptações. 

 

Essas transformações propiciaram que a produção automobilística se 

desenvolvesse em três aspectos: na transformação da matéria-prima e produto, no 

processo de organização do trabalho e, sobretudo na dinâmica do comércio internacional 

(LE VEN; NEVES, 1985). 
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Desse modo, é possível verificar as mudanças que ocorreram na transição do 

sistema fordista para o toyotismo, desde as relações do chão de fábrica à extensão dela, 

gerando mudanças nítidas no modo vida da sociedade.   

 

1.3 A globalização e o princípio da acumulação flexível 

 

 Fica evidente que o fordismo e o keynesianismo passam a ser insustentáveis para 

a nova dinâmica do capitalismo, nos anos de 1960 a 1970. De acordo com Lipietz 

(1988b), a crise que se manifestou nesse período, nasce do “aperto dos lucros” (profit 

squeeze) em que a aceleração do poder aquisitivo, provocava diretamente um aumento do 

custo salarial unitário. Além da desaceleração da produtividade que gerava uma 

ampliação do valor do capital per capita, ou melhor, da composição orgânica do capital. 

Ou seja, os ganhos obtidos pelo aumento da produtividade não compensava o custo da 

composição técnica do capital.  

 Segundo Harvey (1992), a melhor palavra para definir esse contexto de 

dificuldade é: a rigidez. Uma vez que no fordismo tudo era rígido, desde os investimentos, 

a produção e os contratos de trabalho. Problemas esses que dificultavam conter as 

contradições do sistema capitalista. Todas as transformações no âmbito econômico, social 

e político foram suficientes para apresentar um novo regime de acumulação que 

confrontava diretamente com a rigidez do período fordista. 

O capital passa a questionar o excesso de gastos sociais realizados pelo Estado na 

sua política keynesiana14, buscando desse modo, uma alternativa embasada na ideologia 

neoliberal que possibilitava relações de troca mais flexíveis e autorreguladas (COSTA, 

2005).  

O Capitalismo tenta buscar novas alternativas que possa superar as dificuldades e 

as contradições encontradas na era fordista de superprodução. Com isso, surge a 

necessidade de criar novas demandas em outros países, reduzir os custos de produção e 

garantir, cada vez mais, fatias maiores dentro do mercado mundial. 

                                                           
14 Em que compete ao Estado estimular ou frear a economia, através do movimento das receitas e dos gastos 

públicos. No que concerne às relações de trabalho, o Estado inibiu a concorrência pelos salários baixos, 

estabelecendo assim um salário mínimo fixado em que o poder aquisitivo é corrigido conforme a inflação. 

Criou-se também um sistema de previdência social que garantia a todos os assalariados uma renda 

permanente (Lipietz, 1988b). 
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Seguindo ainda a lógica de Harvey (1992), a acumulação flexível está baseada na 

possibilidade de flexibilização do mercado de trabalho, do consumo e da produção. 

“Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas ma-

neiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (Ibid, p. 

140). 

A nova forma de organização do capital permite uma maior dispersão e uma 

mobilização demográfica que proporciona trocas de informações a tempo real, sem 

grandes dificuldades graças às inovações tecnológicas desse período. Observaram-se dois 

recursos que surgiram dentro da acumulação flexível, o primeiro baseado nas informações 

e o valor que essa representa dentro de um contexto de competitividade. Em um mundo 

sofrendo constantes mudanças tanto econômicas quanto culturais, o conhecimento passou 

a ser também uma mercadoria dentro no mundo competitivo, a nova tecnologia, o recente 

produto lançado são formas de garantir um maior ganho de lucratividade.  

O segundo recurso é baseado na organização do sistema financeiro global que 

permitiu uma rápida difusão e descentralização das atividades financeiras. Desde o cho-

que do petróleo em 1973, os países começaram a forçar para uma desregulamentação do 

sistema financeiro, como artificio de sobrevivência do capital, através de um sistema 

integrado de telecomunicações momentâneo (Ibid). 

Constatou-se que o sistema financeiro passou a ter muito mais autonomia, dife-

rente do que era verificado na era fordista, onde se tinha uma intervenção estatal presente 

que participava e financiava a economia como um todo. Mas, na década de 1970, as 

políticas keynesianas começaram a ser vistas como inflacionárias a partir do momento 

em que as despesas do Estado só aumentavam por causa das políticas de bem estar social, 

enquanto que as receitas só ficavam estagnadas. 

Evidenciou-se um aumento da subcontratação da força de trabalho, além do cres-

cimento do trabalho temporário, devido à tendência de reduzir ao máximo os custos com 

trabalhadores fixos, priorizando a contratação de trabalhadores que entram e saem 

rapidamente da empresa, a partir do momento em que se presencia um cenário de crise 

econômica (HARVEY, 1992; GOUNET, 1999; PINTO, 2007). 

Estabelecer a flexibilidade no trabalho impõe ao empresário a capacidade de 

demitir e contratar à vontade, isso é umas das principais premissas da política neoliberal 

contra o excesso da rigidez fordista (LIPIETZ, 1988b). A desregulamentação do trabalho 
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indica uma verdadeira deterioração das condições de salários, emprego e da proteção 

social, esta que foi conquistada no fordismo, colocando como condições de direitos para 

os trabalhadores. A partir do momento que a flexibilização do trabalho assume o seu 

papel, o desemprego passa a ser de longa duração e há um aumento dos empregos 

caracterizados como subempregos (COSTA, 2005).  

Com uma forte pressão aos trabalhadores acerca do risco do desemprego, foi 

possível criar estratégias de controle da organização do trabalho. Os sindicatos perderam 

força, uma vez que não havia mais uma organização do trabalho coletiva, ao passo que 

boa parte da mão de obra estava sendo demitida. A reestruturação produtiva mostrou ao 

mundo a capacidade em criar o desemprego estrutural15, esse enxugamento da força de 

trabalho é consequentemente apoiado por uma desregulamentação dos direitos traba-

lhistas, uma vez que os trabalhadores sofrem constantemente pressões dos empregadores 

ao cumprimento de metas de produção, além de também estarem sujeitos a contratos cada 

vez mais atípicos, sem garantias, temporários, parciais e com baixas remunerações, 

proporcionados pela desregulamentação das leis trabalhistas. 16 

Diferentemente da era fordista, o trabalhador polivalente que consegue exercer 

várias funções conforme comentado neste trabalho, passa a ter a sua a habilidade 

produtiva explorada ao máximo. As consequências diretas da acumulação flexível 

ocorrem devido à desverticalização e a desterritorialização das atividades produtivas que 

conseguem gerar dentro da sociedade uma fragmentação de classe além de gerar um 

maior nível de desemprego (COSTA, 2005). 

Segundo Singer (1996), as revoluções industriais suscitam um aumento da 

produtividade do trabalho, o que resulta em um desemprego tecnológico. Muitos 

trabalhadores perderam seus postos de trabalho e passaram a ser substituídas por 

máquinas, a fim de reduzirem os custos para empresa. Ainda segundo o autor, esse 

                                                           
15 O desemprego estrutural é um tipo de nomenclatura de desemprego. É consequência das mudanças 

estruturais na economia, tais como as mudanças nas tecnologias de produção. Gorender (1997) afirma que 

o desemprego estrutural está muito associado ao processo de globalização e que a tecnologia informacional, 

a organização do trabalho e a política de deflacionária, são causas do desemprego estrutural. Vale salientar, 

que a proposta central dos governos era a busca pelo pleno emprego, que acabou perdendo espaço para o 

combate da inflação. As políticas monetárias e fiscais são postas em prática a fim de garantir a deflação, 

consequentemente a queda das taxas de crescimento, desde a década de 1970.  
16 Portugal & Garcia (1997) analisaram os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), fornecida pelo 

IBGE e concluíram que “a partir do final da década de 1980 e início da década de 90, existe um aumento 

do desemprego estrutural no Brasil” (p. 68). 
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dinamismo do capital permitiu ao mundo o surgimento de novos setores e empresas que 

absorvem essa força de trabalho.  

É justamente aqui, que a acumulação flexível acaba influenciando novos setores 

da economia, especialmente o setor de serviço que até então era pouco conhecido pela 

dinâmica do mercado. Setor esse que é caracterizado historicamente por trabalhos 

precários17, além claro de baixas remunerações.  

No caso específico do Brasil, os problemas que impactavam o mercado de 

trabalho no fim dos anos de 1980 é particular de uma economia industrializada. A partir 

do momento que o país aumentava os processos de industrialização, consequentemente 

migrações rurais e de urbanização, havia um excedente de mão de obra que não era 

absorvida18, sinais de um desemprego estrutural no Brasil dado por essa dinâmica do 

capital (POCHMANN, 1998). 

Sobretudo, nos anos de 1990, com uma política neoliberal encabeçada pelo 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso com ataques diretos para o mercado 

de trabalho no Brasil (DRUCK; FRANCO, 2007), a questão do emprego passou por 

mudanças pressionadas pelas exigências novas do mercado de trabalho, que exigiam uma 

desregulamentação dos mercados e das relações de trabalho, ou seja, uma flexibilização 

dos contratos entre empregados e empregadores (DEDECCA, 1996). 

Outra grande característica foi o aumento progressivo da inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, onde fica cada vez mais evidente a sua participação em muitos 

países capitalistas. Acontece que as condições de trabalho e os salários são inferiores 

quando comparados às atividades exercidas pelos homens. Segundo Antunes (2009), as 

atividades baseadas pelo capital intensivo geralmente são absorvidas pelo trabalho 

masculino, enquanto aquelas atividades que não exigem certo grau de qualificação, são 

destinadas não só às mulheres, mas também aos imigrantes e negros. 

Essas estratégias de produção consubstanciaram a saída para a flexibilidade do 

capital e do trabalho nesse novo cenário de competitividade mundial, que provocam 

modificações até hoje na estrutura do mercado de trabalho. 

                                                           
17 Segue a lógica de Antunes (2009), ao colocar como o novo subproletariado, ou seja, os terceirizados, 

subcontratados, informais etc., que estão em grande expansão no mercado de trabalho mundial. Para 

maiores detalhes, consultar: Druck e Franco (2007). 
18 "Em outras palavras, destaca-se que, nos anos 80 e 90, foram abertos, anualmente, 951,4 mil postos de 

trabalho. Essa quantidade foi insuficiente para atender ao ingresso de 1.417,1 mil pessoas ativas a cada ano, 

gerando, por consequência, o aumento do desemprego, em média, de 465,7 mil pessoas ao longo dos anos 

1990. O número de postos de trabalho abertos representou apenas 67,1% da massa de trabalhadores que 

procuraram trabalho" (POCHMANN, 1998 p. 124). 
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1.4 Modelos espaciais das cidades fordistas e pós-fordistas 

 

Propõe-se neste subcapítulo uma leitura das teorias que abrange o complexo 

processo socioespacial. Será abordada, desse modo a organização das transformações 

espaciais dentro da perspectiva capitalista. As mudanças econômicas são capazes de 

influenciar as representações sociais dentro do território e alterar a paisagem.  

Dessa forma, o objetivo proposto é esclarecer a relação entre os regimes de 

acumulação que funcionavam na era fordista para a transição ao regime flexível de 

acumulação e consequentemente as características espaciais decorrentes dessa nova 

dinâmica econômica. 

O fordismo industrial e o urbanismo sempre estiveram correlacionados desde o 

início do capitalismo. Um exemplo disso foi visto na Grã Bretanha em cidades como 

Manchester, com forte concentração urbana, fábricas e trabalhadores manuais que se 

instalaram lá por causa da dinâmica industrial. Nos Estados Unidos, houve casos como 

as cidades de Chicago e Detroit onde teve a base o sistema de produção fordista (SOJA, 

2010).  

O capital insere no espaço toda a sua transformação conforme a sua necessidade 

de produzir e acumular. Segundo Harvey: "o fordismo também se apoiou na, e contribuiu 

para a, estética do modernismo-particularmente na inclinação desta última para a 

funcionalidade e eficiência" (1992, p. 131). Ou seja, desde a divisão territorial do trabalho 

até a forma de instalação das indústrias em uma região, são condizentes com a forma 

proposta pelo capital (DIAS; NETO, 2004). 

No fordismo, havia uma ação direta muito mais no plano nacional. A demanda e 

o consumo, as estratégias, as intervenções e regulamentações do Estado ficavam dentro 

do território. Diante disso, foi possível dinamizar a produção ao mesmo tempo em que se 

criava uma concentração.  

No caso específico do Brasil, entre os anos de 1930 e 1970, presenciou uma 

desconcentração produtiva, tanto na agricultura quanto no setor industrial. A partir dos 

anos de 1950, tem se nas regiões do Paraná, Mato Grosso e Goiás, o surgimento de 

rodovias tanto na região Norte quanto no Centro Oeste do país, impulsionadas com a 

criação do plano de metas. Nos anos 1960, houve os incentivos oriundos das políticas de 

desenvolvimento regional, com incentivos fiscais e financeiro para a região Nordeste e 

Amazônia, com a criação da Sudene, Sudam e Suframa no Espírito Santo. A partir disso, 
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nos anos de 1970 e 1985, ocorreu um movimento de desconcentração industrial regional, 

dado a necessidade de buscar novas bases de recursos naturais (água, terra e minérios). A 

periferia, que tinha esses recursos, impulsiona um crescimento econômico influenciado 

pelas políticas de desenvolvimento regional. É justamente nessa época que o estado de 

São Paulo perde sua participação em 22 ramos industriais. Isso ocorrera devido à 

implantação da Zona Franca de Manaus, a instalação da Fiat em Betim-MG e das plantas 

de autopeças no estado de Minas Gerais, assim como também pelo aumento da 

participação dos estados do Sul na fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas 

(CANO, 1997). 

  Na segunda metade dos anos 1990, o Brasil passa por um novo período de 

desconcentração produtiva, em que as montadoras passam a ser instalar em outros estados 

da federação (saindo do eixo SP). Mecanismos para atração dessas empresas foram 

criados, o que levou aos estados a adoção de incentivos de guerra fiscal para atração de 

investimentos externos, a fim de sobreviver frente à competição internacional  (GARCIA, 

2006). Até então, as indústrias principalmente se estabeleciam em determinados locais, 

como por exemplo, o eixo Rio de Janeiro - São Paulo, realidade que se modifica um pouco 

com a chegada do regime de acumulação flexível, onde o país passa atrair rapidamente a 

abertura do mercado nacional de auto veículos e autopeças. Com incremento de plantas 

mais dinâmicas, deixando de lado, as características nos anos de 1920 da linha de 

produção. 

O que se cria desse modo, é um novo paradigma de apropriação do espaço, uma 

vez que se tem o centro/periferia e a centralização/descentralização, espaços com 

características urbanas e industriais enquanto outros, marginalizados e cada vez mais 

afastados do "centro", na maioria dos casos, regiões rurais (DIAS; NETO, 2004). Uma 

verdadeira, realidade paradoxal, uma vez que as fábricas passam a abrir novas plantas19 

em países em desenvolvimento e fecham as fábricas em locais com características de 

produção industrial. 

Na figura 2 a seguir, será apresentado o modelo da cidade fordista e o mecanismo 

de relação entre as regiões centro/periferia, que é caracterizado por concentrar no centro 

                                                           
19 Ocorre uma mudança das instalações das indústrias automotivas, no entanto, ainda é um movimento de 

desconcentração concentrado, uma vez que saem do centro paulista rumo a eixos metropolitanos -Belo 

Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Campinas- (MEINERS, 1998).  
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todas as relações sociais e econômicas que exercem um papel fundamental sobre as forças 

produtivas, sendo o inverso disso denominado de periferia. 

 

Figura 2 - Exemplificação do modelo espacial fordista 

 

 

 

De acordo com essa figura, fica evidente que as grandes cidades industriais se 

encontram próximas de uma região altamente urbanizada, denominada de centro. Na área 

vermelha se concentram fluxos materiais e imateriais, tanto pessoas, veículos e 

mercadorias são bastante intensos. Ao contrário disso, a área com a cor cinza demonstra 

todo o movimento da região periférica. Nesse caso, observa-se pouca densidade 

populacional, industrial e urbana, caracterizando assim uma área tipicamente rural, com 
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uma economia voltada para agricultura. Inserido nessa região tem-se os centros 

industriais periféricos e centros sub-regionais. Os fluxos nessa área são pouco intensos, 

denominados de fluxos materiais de baixo porte. No entanto, quando se analisa todo o 

modelo, é possível verificar que os fluxos, quando saem da região periférica em direção 

ao centro, são baseados por produtos agrícolas ou por pessoas que necessitam de algum 

serviço que só é realizado na região central. O contrário acontece com a saída dos fluxos 

da região central para a periférica, onde se repassam produtos manufaturados. Os fluxos 

materiais e imateriais entre as regiões centro industriais periféricas com as cidades 

industriais são caracterizados de grande porte.  Por último nessa hierarquia, encontram-

se as regiões sub-regionais que interligam as atividades com regiões menores. Barroso 

(1998), diz que as relações de trocas, vida cotidiana, relação entre as pessoas, 

movimentação de carros, são mais explícitas nessas regiões concretas. 

Esse padrão de cidade fordista foi observado nos Estados Unidos na cidade de 

Detroit, no estado de Michigan, conhecida como “a cidade do automóvel”, onde havia 

certa concentração de atividades industriais em uma área extensamente povoada. No 

Brasil, a cidade de São Bernardo do Campo, situada no estado de São Paulo na região do 

ABC Paulista, também ficou conhecida como a “Detroit Brasileira”, por configurar um 

modelo espacial que propiciava o surgimento de um polo de desenvolvimento industrial 

no Brasil (CORREIA, 2008). 

A industrialização fordista impõe para o funcionamento de toda a cadeia produtiva 

uma série de serviços que auxiliem na sua funcionalidade, tais como boa infraestrutura, 

meios de transporte, mercadorias e casa-trabalho. Ao passo que, a própria forma de 

urbanização é influenciada pelo regime fordista, transformando as cidades com sinônimo 

de modernidade (DIAS; NETO, 2004) 

Nas indústrias fordistas, assim como Ford propunha, o processo de produção 

ocorria de forma verticalizada entre as corporações. É mediante a esse formato de 

indústria que começa a surgir a presença das multinacionais pelo mundo, as grandes 

corporações que vão monopolizando a produção de forma específica, ao mesmo tempo 

em que essas empresas se aproveitam e aumentam a escala de produção para patamares 

superiores, conforme a regulamentação territorial de cada país, uma vez que os obstáculos 

regulatórios foram sendo mitigados (HARVEY, 1992; DIAS; NETO, 2004; BARROSO, 

1998). 
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Os empresários neoliberais passam a pressionar o governo por uma maior 

autonomia no mercado, exigindo uma regulação mais livre, sem obstáculos. Devido a 

contratos rígidos nas relações de trabalho e consequentemente um aumento do custo da 

mãe de obra, fez com que ficasse inviável essas regulamentações sobre a economia. Em 

decorrência desse fenômeno, o índice de desemprego sofreu um grande aumento, 

sobretudo o desemprego estrutural. Nesse aspecto, verificou-se que o processo de 

reestruturação industrial estava impactando diretamente na polarização do mercado de 

trabalho, tendo como reflexo disso, a divisão social do trabalho dentro do espaço urbano. 

Trabalhadores sindicalizados provaram o gosto amargo da redução de seus salários, ao 

ponto de transmigrarem para a marginalização urbana, dependentes da ajuda social 

(SOJA, 2010). 

 Sendo a última caraterística a questão da localização das grandes corporações 

industriais, no momento que buscam cada vez mais reduzir os custos com mão de obra e 

problemas com os profissionais sindicalizados, essas empresas começam a buscar regiões 

localizadas principalmente em países subdesenvolvidos ou na própria periferia dos 

desenvolvidos. Esse acontecimento na era da transição deixou várias sequelas em cidades 

industriais que até a era fordista possuíam grandes fábricas, mas que foram sendo 

abandonadas pelos empresários e logo pelos moradores, tornando-se assim cidades 

vazias20. 

Segundo Benko (1998), a indústria fordista tem dificuldades para reformar todo o 

aparato tecnológico para o novo modelo flexível, além de ter um sindicato muito forte 

que dificulta essa transferência sem grandes entraves. Por isso que o papel do estado passa 

a ser crucial dentro desse regime para impulsionar as negociações com o capital investidor 

externo, mediante alguns benefícios fiscais. 

Desse modo, as novas indústrias flexíveis adotam lugares que possuam uma baixa 

densidade urbana, qualidade de vida para os seus funcionários, segurança, lazer e com 

infraestrutura que possibilite a entrada de novos investidores. Presume-se assim, que as 

novas indústrias buscam sair das metrópoles para se instalarem em cidades menores. O 

que ocorre nessa nova dinâmica de acumulação e reprodução do capital é a saturação dos 

espaços até então denominados industriais (a partir do fordismo), ocorrendo uma 

                                                           
20A professora Heather Ann Thompson da Universidade da Carolina do Norte e Michigan, afirma no 

trabalho de Correia (2008) o caso específico de Detroit, onde as montadoras começaram a deixar o 

território, tornando-se uma cidade abandonada. 
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mudança desse cenário para regiões vizinhas dentro da perceptiva do regime de 

acumulação flexível. 

A ideia de Pós-Metrópole21 segundo o geógrafo Edward Soja, é um conjunto de 

manifestações econômicas, cultural e política no mundo que permite uma relação peculiar 

entre o meio urbano e a cidade, capaz de modificar a forma arquitetônica e urbanística da 

cidade. Segundo ainda o autor: 

 

Estos conglomerados emergentes de producción industrial, muchos de 

los cuales se establecieron en lugares ubicados a cierta distancia de 

los antiguos centros urbano-industriales, se transformaron en la 

representación simbólica de lo que (nuevamente) se estaba 

desarrollando en la anatomía geográfica del urbanismo industrial 

contemporáneo, especialmente en relación con la innovación 

organizativa y tecnológica (SOJA, 2010, p. 240). 

 

Com o regime de acumulação flexível, a competição entre as indústrias passa a 

ser mais devastadora, uma vez que o Estado passa a deixar a regulação mais livre. Por 

mais que o território seja um critério utilizado para competitividade, essa característica 

não é mais baseada pelo nível de industrialização, infraestrutura, muito menos por 

definições de urbano ou rural, centro ou periferia.  

A implementação da tecnologia da informação na era pós-fordista possibilitou 

uma descentralização produtiva, automatização flexível na linha de produção, uma 

fragmentação das fases na hora da produção, implicando assim, em uma redução dos 

tamanhos das fábricas e a capacidade imediata de resposta à demanda no mercado. 

Harvey (1992) esclarece que a implementação da tecnologia e o processo de inovação 

permitiu que a concepção do espaço/tempo fosse maximizada ao ponto de estabelecer 

mudanças tanto nos produtos, na organização do trabalho, no modo de vida e sobretudo 

no espaço. 

O que ocorre agora é uma dinâmica que expande as fronteiras industriais em 

vários pontos, podendo ter vários centros e várias periferias (CASTELLS, 1996). O que 

                                                           
21Soja preconiza que o período atual é uma nova fase de transformação das cidades, "um período definido 

pela emergência de mais uma variação do urbanismo como modo de vida, o que chamo de pós-metrópole 

(2010, p.46). Sendo o "pós", prefixo utilizado no intuito de agregar todas as teorias pós-fordistas e pós- 

keynesianas e sobretudo pós-moderna. A ideia de pós-industrial não se enquadra na percepção de Soja, pelo 

contrário, segundo o autor, a indústria ainda continua sendo responsável pela transformação 

(funcionamento) no processo de acumulação e reprodução do capital, impactando diretamente o espaço 

urbano. 
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importa nessa fase é a capacidade de uma região se conectar com os principais fluxos e 

redes. Ainda segundo Castells (1996), a economia passa operar em sistemas de redes, 

baseados em tempo real em uma escala mundial e que os recursos são distribuídos de 

forma desigual. Desse modo, haveria uma formação entre locais que seriam aceitos e 

outros excluídos dessa dinâmica econômica informacional global, em que as localidades 

vão intensificar suas competividades, a fim de serem atrativas para a esfera mundial. 

 A rede, segundo Santos (1999), possibilita a convergência de momentos, que 

permite que o mercado funcione no Brasil e na Austrália ao mesmo tempo, funcionando 

o dia inteiro. A potencialidade e a unicidade técnica da rede permite acelerar todo o 

processo histórico, reduzindo assim qualquer barreira que dificulte a comunicação e a 

troca de informações entre os países. A criação das redes permite reduzir o espaço e o 

tempo, cria mecanismos que aumenta o fluxo de bens materiais e imateriais (BARROSO, 

1998).  

 Segundo, Moura (2009), as redes constituem basicamente forças produtivas de 

uma economia global que permite facilitar o fluxo do capital. O espaço não perdeu sua 

função, tornou-se meio para que essa circulação através das redes coexista, as relações 

sociais e espaciais são semelhantes por procederem das mesmas origens do modo de 

produção e por serem dialeticamente inseparáveis. 

 Segundo Harvey (1992), a condição pós-moderna realizou uma "compressão do 

espaço-tempo", o que impactou diretamente na forma de distribuição das mercadorias e 

na vida dos trabalhadores, uma que vez " implicou uma intensificação dos processos de 

trabalho e uma aceleração na desqualificação e requalificação necessárias ao atendimento 

de novas necessidades de trabalho" (p. 257). A Figura 3 representa justamente esse 

modelo das cidades pós-fordistas: 
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Figura 3- Exemplificação do padrão espacial Pós-Fordista 

 

 

 O modelo descrito na figura 3 apresenta o novo contexto de formação 

socioespacial do pós-fordismo. Nesta situação, o território é engendrado pela rede técnica 

de informação. As regiões até então industrializadas, passam a ser arruinadas e as que 

formavam a parte periférica tradicional também são marginalizadas desse processo. 

Agora se tem a cidade central, que é à base de estratégia e decisões, que são impostas os 

demais centros de industrialização recente.  

Antes do período de industrialização e consequentemente à formação das 

metrópoles, as cidades eram separadas de suas vizinhas. Essas não possuíam por sua vez, 

nenhum vínculo com o entorno, mas, essa dinâmica modificou-se ampliando cada vez 

mais a interação entre elas, uma verdadeira explosão das cidades, que passam a integrar 

os bairros, vilas, cidades que até então eram excluídas da lógica da industrialização 

(MAGALHÃES, 2008). Novas mudanças socioespaciais acontecem e o antigo padrão 
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estipulado na era fordista de centro-periferia passa a ser inviável nessa nova realidade de 

competição. 

 Veltz (1996), propõe que as redes são as facilidades em que os transportes e 

comunicações permitem uma nova dinâmica no espaço. Esse conceito segundo o autor, 

não é novo, o que diferencia é a forma que isso vem sendo realizada mediante a fluxos 

cada vez mais mundializados. Ele demonstra dois modelos da economia territorial, divido 

em dois períodos. O primeiro modelo é o espaço taylorista da década de 1950 a 1960, em 

que o centro e a periferia são caracterizados pela sua divergência social e ao mesmo 

interdependência. O segundo modelo é o da divisão versus exclusão, no período de 

1980/1990, onde predomina a formação de um espaço globalizado e a consolidação da 

precarização das relações de solidariedade geográfica em que as relações se intensificam 

de forma horizontal com outras regiões e países e enfraquece a relação entre os polos 

verticais, ou seja, no próprio país. 

 Isso, ainda segundo o autor, reforça a tendência da metropolização desde o fim do 

século XX, sendo evidenciada como uma "economia do arquipélago". Em que a 

concentração metropolitana é capaz de reforçar sua centralidade, permitindo que outras 

aglomerações urbanas participem também desse fluxo. Onde o local e o global se unem, 

através de relações horizontais de atividades, em que a ideia de centro e periferia perde- 

se o sentido, adotando noções de redes, polos e zonas todas sempre em movimento. 

De acordo com Barroso (1998): "O espaço organizado de acordo com a distância 

é contínua e hierárquica. Organizadas em redes o espaço é descontínuo e fragmentado." 

A autora continua ao afirmar que a lógica espacial do fluxo de redes impõe como 

consequência um aumento das desigualdades regionais. O nível de integração entre as 

cidades são subordinadas pela cidade dominante (Ibid.) 

Há uma nova reespacialização das indústrias dentro desse regime flexível que 

incita uma maior relação entre o global e o local, fomentando novas características de 

espaço industrial: 

 

O novo espaço industrial não representa o fim das velhas áreas metropolitanas já 

estabelecidas e o início de novas regiões caracterizadas por alta tecnologia. Nem pode 

ser compreendido com base na oposição simplista entre automação no centro e 

fabricação de baixo custo na periferia. É organizado em uma hierarquia de inovação 

e fabricação articuladas em redes globais. Mas a direção e a arquitetura dessas redes 

estão sujeitas às constantes mudanças dos movimentos de cooperação e concorrência 

entre empresas e locais, algumas vezes historicamente cumulativos, iniciativas outras, 

revertendo o modelo estabelecido mediante deliberada empreendedora institucional 

(CASTELLS,1996, p.419).  
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 Moura (2009), denominou essa nova organização do espaço de arranjo urbano 

regional22, em virtude da troca de fluxos que são multidirecionais de pessoas, 

mercadorias, relações de poder, finanças, e estão mais ligados às atividades em escalas 

regionais, estadual, nacional e global. 

 Tem-se que algumas aglomerações urbanas23, conseguem ampliar a intensidade 

dos fluxos de pessoas ou de mercadorias, ao passo que comprimem as relações com as 

aglomerações vizinhas, ao mesmo tempo que intensificam a concentração e a 

consolidação da região na divisão social do trabalho.  

Magalhães (2008) ressalta o conceito de cidade-região 24que foi implantado dentro 

das metrópoles, devido à necessidade de ampliar o processo de acumulação que passou a 

sofrer alguns empecilhos no decorrer da reprodução na era fordista. Sendo assim, a 

cidade-região, passa a ficar ao entorno da metrópole, sendo dependente de alguns tipos 

de serviços específicos, mas passa a constituir com a instalação de novos espaços 

industrializados em forte ascensão e integração à metrópole.  

 A seguir, será apresentado um fluxograma (Figura 4) abordado no trabalho da 

autora Barroso (1998) que faz uma análise das mudanças que ocorrem nas metrópoles, 

sobretudo nas questões econômicas, institucionais, sociais, relações trabalhistas, que é 

intrínseco ao momento de transição do regime de acumulação, conhecida como pós-

fordista. Segundo a autora, a introdução de elementos da inovação é capaz de alterar toda 

a forma de organização das empresas, das relações de produção e os fatores para a escolha 

da localização. 

 

 

 

 

                                                           
22 A formação dos arranjos urbano-regionais no Brasil, está diretamente relacionado ao processo de 

metropolização, em que a industrialização exerceu um papel substancial, com um vertiginoso crescimento 

econômico com a evolução da urbanização, propiciado sobretudo pelo "milagre econômico brasileiro" na 

década de 1970 que tinha como uma das finalidades o desenvolvimento urbano-industrial. 
23 Ainda segundo a autora Moura (2009 p.25) as características desses fenômenos: “as insere no rol de 

morfologias superlativas tratadas recorrentemente como megacidades, cidade-regiões, macrometrópoles ou 

por outras tantas expressões que as distinguem das aglomerações singulares", sendo então denominada de 

" arranjos urbano-regionais" 
24 A cidade-região passa a existir no momento do processo de urbanização do entorno das metrópoles, a 

partir da intensificação dos fluxos de mercadorias, serviços e pessoas etc., que passam a se relacionar cada 

vez mais de forma estreita, fazendo uma troca entre entorno e metrópole. Para maiores detalhes acerca do 

conceito de cidade-região, consultar Magalhães (2008). 
 



55 
 

Figura 4- Mudanças socioeconômicas e seus efeitos na organização do território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se através do fluxograma, as principais características do impacto dessa 

transição no espaço, onde os processos de reestruturação produtiva, desregulamentação e 

inovação do sistema de informação proporcionam mudanças diretas na organização do 

território. A abertura dos mercados, e as novas tecnologias permitem a ampliação das 

trocas dos fluxos materiais e imateriais (BARROSO, 1998; HARVEY, 1992, SOJA, 

2010). 
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Essa organização é capaz de influenciar as transformações do território, centro/ 

periferia, rural/ urbano. Segundo a autora Barroso (1998), não existe o fim da metrópole 

por causa do surgimento da importância dada às pequenas e médias cidades, pelo 

contrário, as grandes metrópoles continuam exercendo um papel crucial da forma espacial 

dominante. Segundo ela, são "regiões vencedoras". 

Santos (1999), alega que a cidade industrial sempre responde aos interesses dos 

países hegemônicos, sendo assim subordinadas aos grandes centros, ou seja, uma 

metrópole do grande centro impõe as dinâmicas de atividades ao um centro menor, 

sujeitando a decisões bem distantes.  

Vale salientar, dentro dessa lógica que países que possuem um grau acentuado de 

desigualdade e redistribuições de renda, as relações do centro da rede para o mundo, são 

realizadas ainda com poucas cidades (MOURA, 2009) em que as relações entre centro-

periferia ainda permanecem ativas e importantes dentro desse cenário. Por isso, deve-se 

ter cuidado, ao desmerecer as relações de centro-periferia, uma vez que, as aglomerações 

sobretudo na américa latina, ainda é muito vivenciada e nem por isso menos importante 

(SANTOS, 1999). 

É justamente neste ponto que se observa que essas mudanças percorrem também 

o setor automobilístico. Esse que por sinal, é capaz de ilustrar particularmente o debate, 

acerca principalmente do caso da periferia. Será analisado no capítulo a seguir, em um 

primeiro momento, a trajetória da industrial automobilística brasileira até a 

desconcentração produtiva industrial, que permitiu a instalação da fábrica da Fiat em 

Betim e mais recentemente do polo automotivo Jeep em Goiana.  
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2. A INDÚSTRIA AUTOMOBILISTICA NO BRASIL 

 

A indústria automobilística no Brasil25 começou a se destacar a partir dos anos 

1950, no governo de JK, através do plano de metas. Nesse plano, constava a fundação 

dos departamentos de bens de capital e de consumo duráveis, dentro do cenário do 

processo de substituição de importações. O programa que visava “50 anos de progresso 

em 5 anos de governo”, propiciou grande desenvolvimento da indústria automobilística 

no Brasil. Houve a criação da GEIA (Grupo Executivo para a Indústria Automobilística) 

e três decretos que iniciou o Plano Nacional da Indústria Automobilística, que fez surgir 

efetivamente e na prática a indústria automotiva brasileira (CAMARGO, 2006; 

MICAELO, 2004 ). 

O setor das indústrias automobilísticas no Brasil apresenta três grandes momentos. 

O primeiro de 1890 a 1950, em que só havia a montagem de peças, que era até então 

importadas, e onde se presenciou um forte crescimento econômico.  No segundo 

momento, de 1950 a 1975, surgiu um maior desenvolvimento da indústria, especialmente 

a ampliação dos parques industriais no ABC paulista e a última fase que é caracterizada 

a partir de 1976 com a entrada de novas montadoras no Brasil, como a Fiat e a Volvo (LE 

VEN; NEVES, 1985).  

Na década de 60, o polo industrial no Brasil se resumia apenas ao estado de São 

Paulo, mas depois esse cenário foi se modificando a partir da década de 1970. Nos anos 

do milagre econômico, 1968 a 1974, houve crescimento econômico, com a produção de 

veículos alcançando taxas de 20% médias anuais. Segundo ANFAVEA (2004), a 

produção passou de 278 mil unidades de veículos no ano de 1968 para 835 mil em 1974. 

É o milagre brasileiro, sendo sustentado pelo departamento III- setor de produção de bens 

de consumo duráveis (LIPIETZ, 1988b).  

Com as mudanças organizacionais da produção e do trabalho vivenciadas a partir 

da década de 1970, houve um processo de desverticalização das atividades produtivas, 

surgindo uma dispersão no plano macro e uma concentração dos fornecedores no plano 

micro nas proximidades da montadora (CAMARGO; LEMOS, 2001). 

                                                           
25A indústria de automóvel surgiu com a instalação da Ford, a primeira fábrica em 1919, com a montagem 

dos modelos T com peças que eram importadas. Logo após veio a (GM), General Motors em 1925 e a 

Volkswagen em 1950 (MICAELO, 2004). 
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A partir do ano de 1974 houve uma crise econômica de modo consequente, uma 

redução do PIB e um cenário de contração da produção mundial devido as duas crises do 

Petróleo em 1973 e 1976 (CAMARGO, 2006). É uma crise que não se encerra com o 

padrão fordista-taylorista, mas sim continua com o padrão de superexploração e aumento 

da lucratividade, denominado por Alves (2000) de “Toyotismo restrito”, o que é 

fortemente caracterizado nos anos de 1981-1983. Um período, no qual houve uma crise 

mais incisiva da dívida externa baseada na política recessiva imposta pelo Fundo 

Monetário Internacional, além de uma retração do mercado interno. Nessa época, a fim 

de solucionar esses problemas, as empresas passam a exportar os seus produtos para o 

mercado internacional. É justamente dentro dessa conjuntura que a indústria 

automobilística brasileira passa a ter um destaque, potencializando a exportação, 

inserindo, ainda de maneira restrita, novos padrões de organização dentro das fábricas, 

no intuito de garantir uma maior competitividade frente ao mercado nacional e mundial 

(ALVES, 2000). 

Com a indústria automobilística a todo vapor, no ano de 1976, chega ao Brasil 

mais uma nova indústria, a Fiat Automóveis S.A, inserindo no mercado brasileiro um 

maior grau de competitividade entre as grandes empresas26. As mudanças mais 

significativas nesse período foram justamente por causa da Fiat (Minas) e a Volvo 

(Curitiba). Ambas optaram por se localizar fora do estado de São Paulo (CORREIA, 

2008). A escolha para instalação de um empreendimento de grande porte, como é o caso 

da indústria automobilística nos países emergentes na década de 1980 e 1990, segue a 

interesses comuns, como a potencialidade do mercado consumidor interno, mão de obra 

barata e incentivos fiscais (NABUCO E MENDONÇA, 2002).27  

Na década de 1990, no governo do presidente Fernando Collor de Mello28, a 

indústria automobilística sofreu um grande choque com a abertura do mercado nacional 

com a liberação das importações (MICAELO, 2004). Nesse período, as indústrias 

                                                           
26Vide anexo deste trabalho a evolução das indústrias automotivas no Brasil, sobretudo na região do ABC 

até a década 1970. 
27Segundo os autores Nabuco e Mendonça (2002), outras características regionais devem ser levadas em 

conta, como por exemplo, a oferta de recursos naturais. Como foi o caso do estado de Minas Gerais com a 

empresa Mercedes Benz em Juiz de Fora que além dos fatores clássicos de atração de indústrias 

automotivas, teve como vantagem a oferta de matéria-prima- a Usiminas Belga e Mineira. 
28 Para maiores detalhes consultar: (CORREIA, 2008), (MICAELO,2004), COSTA; HENKIN, 2012), 

(BRANDÃO, 2011), (BOTELHO, 2002). 
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brasileiras aderiram ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), com 

o objetivo de aumentar a produtividade a qualquer custo (ALVES, 2000).  

De fato, o Brasil só experimenta uma produção com caráter toyotista a partir da 

década de 1990, denominado “Toyotismo sistêmico”, que abrange novas mudanças 

dentro da lógica da Terceira Revolução Industrial, com base na racionalização do 

trabalho. Em 1995, houve uma retomada dos investimentos do setor automobilístico no 

Brasil, sobretudo incentivados pelo Regime Automotivo que favoreceu a instalação de 

novas plantas industriais. É neste período que acontece uma maior abertura do mercado 

nacional, um aumento de importações de máquinas e equipamentos que seriam 

incorporados dentro das indústria, além das mudanças da organização do trabalho, 

conforme mencionado no capítulo anterior, especialmente no ano de 1998, quando houve 

mudanças com a flexibilização do contrato de trabalho, no governo do FHC, que buscava 

um aumento da produtividade e redução dos custos (ALVES 2000).  

Dessa forma, na tentativa de compreender como ocorre a desconcentração 

produtiva industrial no Brasil, este capítulo busca analisar quais foram as estratégias 

adotadas pela montadora desde a instalação da Fiat em Betim-MG e agora mais 

recentemente o polo automotivo Jeep em Goiana-PE, que cumpre com o papel da 

competividade global, a fim de verificar as mudanças que ocorreram no processo 

produtivo, sobretudo caracterizando o impacto da instalação nestas duas regiões, quais 

foram as políticas de atração desses investimentos e a sua devida expectativa  em torno 

da instalação dessas fábricas  na região. 

 

2.1 O caso da Fiat em Betim-MG  

 

O município de Betim está localizado entre as rodovias BR-381 e BR- 262, que 

ligam Belo Horizonte ao estado de São Paulo e ao Triângulo Mineiro. Em 1970, Betim 

possuía uma população em torno de 35.174 e já em 1980 passou para 82.601, período 

esse de instalação de grandes empreendimentos industriais que culminou com a chegada 

da Fiat Automóveis S.A. e suas indústrias fornecedoras em 1976.  

No processo de integração de Betim com outros municípios, no decorrer das duas 

rodovias citadas, em 1950 e 1957, começaram a surgir vários loteamentos, pois os 

empresários imobiliários já vislumbravam uma perspectiva de um cenário favorável de 

crescimento econômico dentro da região. Todavia, esses loteamentos não possuíam 
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nenhuma infraestrutura básica, mesmo depois da sua incorporação à RMBH a partir dos 

anos 60 (ROCHA; COSTA, 1995). 

 No período de forte industrialização em Betim, a partir década de 1970, observou-

se que a população em Betim crescia em torno de 8,3% ao ano, enquanto o da Região 

Metropolitana estava em torno de 4,6% .Atualmente, Betim possui uma população de 

378.089 de acordo com o censo do ano de 2010 (IBGE, 2013).  

Em relação ao PIB, Betim possui o segundo maior PIB da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH) no ano de 2010 e estava em segundo lugar no ranking da 

participação do PIB estadual, perdendo apenas para Belo Horizonte, com valores res-

pectivamente de 8,1% e 14,6% (IBGE, 2013). 

 

Tabela 3 - Taxas de crescimento da população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Nota: Elaboração própria. 

 

 

Nos anos de 1975 a 1989, a Fiat na Europa estava fazendo mudanças na 

organização do trabalho e principalmente na divisão territorial da produção, favorecendo 

a descentralização e a instalação da fábrica em outros países, sobretudo o Brasil29. Com 

fábricas mais difusas, menores e com investimento cada vez mais intenso em pesquisa de 

tecnologia na produção (LE VEN, NEVES, 1985). 

A empresa Fiat se insere no estado de Minas em 1970, quando realizado um 

acordo com o governador Rondon Pacheco, no intuito de fornecer tratores ao governo do 

Estado. Desde então houve uma ampliação das atividades feitas pelo grupo Fiat no Brasil. 

O governador dessa época buscando compreender mais os benefícios de trazer uma 

                                                           
29 A Fiat já possuía uma fábrica na América do Sul, na Argentina desde 1954, mas vinha enfrentando 

situações desagradáveis, tais com economia instável, greves, sindicatos e sequestro do presidente da filial 

(Caso Sallustro). Para maiores detalhes consultar em anexo a reportagem “Os italianos estão chegando” do 

Jornal Opinião de 1973. 

 
Taxas de crescimento populacional 

Municípios 1970/1980 1980/1991 1991/2000 

Belo Horizonte 3,73 1,15 1,15 

Betim 8,33 7,36 6,81 

RMBH 6,15 5,02 3,77 
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fábrica de automóveis para Minas, viajou até Turim, denominada até então de “cidade-

fábrica”30, para visualizar o funcionamento e as vantagens da Fiat naquela região 

(SHUTTE, 1995). 

Sendo assim, no ano de 1973 foi assinado o Acordo de Comunhão de Interesses, 

surgindo assim à Fiat Automóveis de Betim. No entanto, para que esse acordo fosse feito, 

o governo do estado apresentou certas garantias ao grupo Fiat, tais como: terraplanagem 

do terreno de 2 milhões de m², autonomia nas remessas de lucro e isenção de impostos 

por 10 anos (Ibid.). Segundo Le Ven e Neves (1985), no período de instalação da fábrica, 

o Estado de Minas entrou com uma participação direta de 44% no capital da empresa. Em 

troca, a Fiat deveria realizar algumas contrapartidas, uma delas a criação de 40 mil postos 

de trabalho, o que segundo ainda este autor, isso nunca ocorreu.  

Na figura 5 a seguir, é mostrado como os jornais da época estavam entusiasmados 

com a chegada da Fiat em Minas Gerais. Em um trecho do jornal Estadão de março de 

1973, mostra a entrevista do ex-presidente da Fiat Giovanni Agnelli reconhecendo que: 

“[...] a mão de obra qualificada de Minas Gerais é falha atualmente, mas esclareceu que 

já foi feito um acordo com a Prefeitura de Betim para a formação de profissionais através 

de convênios com as escolas existentes, além da formação de outras escolas”. 

Ainda na década de 1970, continua a intensificação dos loteamentos, voltados 

principalmente para a classe média, com a expectativa de que essa se instalasse na região 

após a entrada da Fiat. Entretanto, o que aconteceu foi o contrário, os trabalhadores da 

fábrica foram morar em outros municípios que ofertavam melhores condições de vida e 

de serviços básicos. Desse modo, a ocupação de Betim, foi principalmente executada pela 

população de baixa renda, através da expansão não planejada de favelas e invasão. Sendo 

uma das mais famosas, o Jardim Teresópolis localizada em um espaço muito próximo da 

Fiat Automóveis (ROCHA; COSTA, 1995). 

 

 

 

 

 

                                                           
30 É conhecida como “cidade-fábrica”, porque na época da implantação foram utilizadas estratégias de 

fábricas fordistas, sendo completamente integrada, conforme era nos Estados Unidos na década de 1930 

(SHUTTE, 1995). 
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Figura 5- Matéria do Estadão em 1973 relatando a vinda da Fiat para Betim-MG 

 

 
Fonte: Jornal Estadão (1973). 
 

 

Betim modificou completamente a sua imagem econômica para o estado. Passou 

a ser considerada um “centro de convergência” de grandes empresas com alto grau de 

tecnologia e informação que foi se instalando no município (CAMARGOS; BRITO, 

2006). 

Vale salientar, segundo Rocha e Costa (1995), que o crescimento ocorrido em 

Betim não foi necessariamente atribuído com a chegada da Fiat na região na década de 

1970. Mas sim, que o grande crescimento sucedeu por causa da expansão das 

aglomerações urbanas que é resultado do processo de urbanização e metropolização, 
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decorrente da formação do modelo espacial capitalista de produção, característico no 

Brasil nesse período (MOURA, 2009). Verificou-se nessa época uma forte migração da 

população que ficou morando em Betim, com a expectativa de um dia conseguir um 

emprego, mas isso não é facultado somente à fábrica.  

O fato de muitos funcionários das indústrias instaladas em Betim, sobretudo da 

Fiat, morarem em outros municípios como Contagem e Belo Horizonte, fez com que a 

empresa se exonerasse de qualquer responsabilidade social e ambiental que pudesse 

ocorrer em Betim. Esse foi, por exemplo, o caso da Favela Teresópolis, conhecida por 

alguns como "Favela Fiat", onde residem em torno de 60 mil pessoas das quais a empresa 

se omitiu dos problemas naquela região, porque simplesmente não se considera 

responsável pela expansão urbana desorganizada (ROCHA; COSTA, 1995). 

Segundo, Costa (1996), enquanto toda a cidade de Betim cresceu 7,28% na década 

de 1980, o bairro Teresópolis cresceu em torno de 10% ao ano no mesmo período, com 

uma população atingindo aproximadamente 29.000 habitantes em 1991. Ou seja, um 

crescimento superior ao da cidade de Betim como um todo. 

A Fiat automóvel S/A formou o segundo maior polo automotivo do Brasil, 

atraindo fortemente outras empresas ligadas ao setor que eram as fornecedoras diretas da 

montadora. Tendo em vista que a Fiat adotou o modelo de produção "just in time" que 

exige a instalação das sistemistas em uma distância bem próxima. (CAMARGOS; 

BRITO, 2006; ROCHA; COSTA, 1995). 

Em relação à organização do trabalho o grupo Fiat, ao escolher se instalar em 

Minas, declarou que passou por vários problemas com os operários da fábrica em Turim, 

em relação às greves. Por lá, foram feitas várias demissões, sobretudo de trabalhadores 

ligados aos sindicatos, pois na visão da empresa era necessário racionalizar a produção 

para competir no mercado internacional e isso não era possível com o sindicato por perto, 

então a única saída era acabar. Ao assinar o termo de acordo em 1973, com a pretensão 

de se instalar aqui, a Fiat comentou sobre ocorrido na Itália e declarou uma admiração 

pela disciplina dos trabalhadores brasileiros31 (SHUTTE, 1995). 

                                                           
31Segundo a reportagem “Os italianos estão chegando” do Jornal Opinião de 12 de março de 1973, realizada 

com Franco Urani superintendente da empresa na época, disse que uma das motivações para a instalação: 

“[...] A disciplina a dedicação ao trabalho, o entusiasmo dos trabalhadores contrastam profundamente com 

as agitações e convulsões que afligem todos os países desenvolvidos da área capitalista, com graves 

problemas de absenteísmo, aumento contínuo dos custos e redução vertical dos lucros [...]” (JORNAL 

OPINIÃO, 1973). 
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Segundo o superintendente da Fiat, Franco Urani: “A Fiat descobriu 

aparentemente um país sem greves, onde o poder de barganha dos sindicatos se reduz a 

zero e onde os salários são extremamente baixos. Não há ameaças ao capital estrangeiro 

e nem possibilidades de perigosas eleições como foi o caso da Argentina” (JORNAL 

OPINIÃO, 1973). Vivia-se o auge de uma ditadura militar e repressão sobre as atividades 

sindicais.  

Sem dúvida, o clima na época da instalação era realmente muito favorável para a 

empresa, uma vez que o AI-5 sofreu a extensão de sua vigência no governo do presidente 

Médici, onde havia fortes repressões a qualquer insatisfação política, econômica e social 

(LE VEN; NEVES, 1985). 

Desse modo, era mais fácil para empresa se instalar em outro país, buscando novos 

trabalhadores que não tivessem experiência com lutas sindicais, então o grupo Fiat com 

apoio do governo de Minas decidiu se instalar no Brasil. A princípio a produção seria 

voltada a exportação para Europa, mas depois verificou que o mercado interno também 

estava repleto de possibilidades de ascensão (SHUTTE, 1995; ROCHA; COSTA, 1995). 

No Brasil, a Fiat Automóveis S/A, elaborou uma separação entre a fábrica e a vida 

dos funcionários. Até o acesso ao trabalho, era feito mediante o transporte coletivo da 

própria empresa. O intuito disso é evitar os inconvenientes para empresa, como ocorreu 

na “cidade-fábrica” em Turim. É possível observar a estratégia implementada pela monta-

dora em descentralizar e desconcentrar o máximo os trabalhadores, impossibilitando 

formações de grupos militantes que poderiam gerar algum problema no futuro (SHUTTE, 

1995).  

Contudo, esses mecanismos não foram suficientes para controlar as insatisfações 

dos trabalhadores e no ano de 1978 ocorreu uma grande greve. As reivindicações era por 

causa da redução do quadro de funcionários, os salários baixos, jornada de trabalho 

abusiva de 9h30m, ausência de um sindicato que os representasse, além de contestarem o 

aumento da velocidade da linha de montagem (LE VEN; NEVES, 1985). Como resposta 

a empresa demitiu quatrocentos dos mil funcionários só do setor da mecânica. Outra 

contrapartida da Fiat foi inserir um sistema de vigilância dentro do chão de fábrica que 

dificultasse a organização solidária entre os trabalhadores.  

Havia fortes dificuldades de negociação, sendo elas caraterizadas pela distância 

do sindicato dos trabalhadores à fábrica, em torno de 12 km e a não permissão da 
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instalação do sindicato dentro da fábrica. São mecanismos utilizados pelo grupo Fiat, no 

intuito de dificultar qualquer tipo de organização interna (LE VEN; NEVES, 1985). 

Na década de 1980, a grande preocupação dos trabalhadores era justamente a 

inserção de novas tecnologias na fábrica e consequentemente a demissão em massa da 

mão de obra, todavia, essas mudanças foram feitas lentamente, uma vez que o preço da 

mão de obra no Brasil ainda era bem baixo ao ponto de não compensar investimentos 

muito elevados dentro do curto prazo. Então, o que foi feito na época foi a inserção de 

uma linha de produção paralela para a produção de um modelo automotizado, nesse caso, 

o carro Uno e a produção semi-automotizada do modelo Fiat 147.  

A transição do sistema semiautomotizado para o automatizado no Brasil apresenta 

um processo mais lento de substituição quando comparada aos países centrais. Os custos 

da mão de obra no Brasil não motivavam os empresários a implementarem a troca de 

trabalhadores pelas máquinas. Com o processo de automação no Brasil, houve uma 

intensificação da submissão do trabalhador à máquina, mesmo sendo parcial, havendo 

evidências do fordismo otimizado, uma vez que a responsabilidade do trabalhador é 

maximizada para outras áreas além de sua atividade simples, mas passa ao controle e 

manutenção das máquinas. Antes, quando os trabalhadores precisavam carregar materiais 

pesados, havia um grande desgaste físico, assim, perdia-se muito tempo. Com a 

implantação das máquinas justamente nesses setores as coisas mudaram um pouco, afinal, 

o trabalhador não precisava mais ter tanto desgaste físico, então o ritmo do trabalho 

consequentemente aumenta, logo, a sua intensificação também, uma vez que ele tem mais 

tempo para executar outras atividades (CARVALHO; SCHMITZ, 1989). 

Ao mesmo tempo em que sem tem um discurso bastante moderno, repleto de tec-

nologias, novas condições de trabalho, a empresa continuava demitindo no intuito de criar 

um novo tipo de operário, através de demissão, seleção e treinamento. Isso só era possível 

se ocorresse uma demissão em massa. Então no ano de 1987 a empresa demitiu cerca de 

1.200 funcionários dos 4.662 que haviam solicitado na justiça melhores condições de 

trabalho e o fim dos ambientes insalubres. A empresa recorreu imediatamente ao 

Ministério do Trabalho, sendo o acordo postergado para 1991, onde a empresa deveria 

pagar o adicional de insalubridade para aqueles que apelaram à justiça e concomi-

tantemente teria que continuar investindo em melhorias dentro da fábrica (SHUTTE, 

1995). 
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A Figura 6 mostra alguns operários da fábrica em Betim produzindo o carro Fiat 

147, o primeiro carro brasileiro da montadora em 1976, ano da inauguração da fábrica 

(LE VEN; NEVES, 1985). 

Figura 6- Operários da fábrica da Fiat em Betim 

 

Fonte: IMPHIC de Betim (1976). 

 

A montadora Fiat se aproveitava da situação em que o Brasil não possuía uma 

legislação fortalecida que protegesse os direitos dos trabalhadores contra esse tipo de 

demissão em massa. Outra coisa que dificultava a vida dos operários era a marginalização 

dos sindicatos que quando existiam, eram bem enfraquecidos e na maioria das vezes 

controlados pela empresa.  

Contudo, atualmente o que se presencia são as substituições das demissões em 

massa para os planos de “férias coletivas”.  Só no ano de 2015, a Fiat concedeu quatro 

vezes férias coletivas, a primeira em março, na qual 2 mil funcionários entraram de 

“férias” em maio onde cerca de 2 mil, em julho 12 mil funcionários e agosto com 3 mil 

trabalhadores.  Neste ano de 2016, a empresa anunciou em janeiro férias coletivas para 

empregados de três linhas de produção com duração de 20 dias (VALOR ECONÔMICO, 

2016). Quando questionada qual o motivo dessas suspensões, de acordo com a empresa 
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o objetivo é ajustar a produção à demanda de mercado, uma vez que sua linha de produção 

toyotista é puxada completamente pela demanda.  
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2.2 O caso da Fiat em Goiana-PE 

 

 O município de Goiana32 está localizado na Região Nordeste brasileiro, 

notadamente no estado de Pernambuco em uma região denominada de Zona da Mata 

Norte, a uma distância de 62 km da capital Recife e a 51 km da capital João Pessoa-PB. 

Por ser bem próxima dessas duas capitais, Goiana passou a ser uma área estratégica de 

investimentos. Sua extensão territorial é de 501,90 km², com uma população em torno de 

75.945 mil habitantes, segundo o censo de 2010 do IBGE. 

 Goiana é composta por três distritos, sendo eles: Goiana, Tejucupapo e Pontas de 

Pedra, além de alguns povoados33. Sua localização é bem favorecida pela duplicação da 

BR-101 e a sua proximidade que faz ligação direta com vários estados do Nordeste. Isso 

é um dos fatores que faz com que o distrito industrial de Goiana tenha experimentado um 

crescimento excepcional, uma vez que as indústrias aproveitam da possibilidade de fácil 

transporte de matéria-prima de regiões vizinhas, além do escoamento de produtos que são 

conduzidos para o Complexo Industrial Portuário, o porto de Suape. 

 Na figura 7 a seguir, serão detalhados os polos de desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco e as ligações de fluxos entre eles. Observa-se a existência de três polos, o 

primeiro o de Goiana, localizado na Zona Norte que tem as indústrias instaladas: O Polo 

Automotivo Jeep, as sistemistas e o polo farmoquímico representado pela indústria 

Hemobrás. O segundo polo fica instalado no município de Vitória de Santo Antão, onde 

se localiza a indústria Kraft Foods e BR foods e por último o polo localizado em Ipojuca, 

porto de Suape (com mais de 110 indústrias no entorno) (IPEA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 O município de Goiana, até o fim do século 19, tinha uma economia baseada pela produção de cana-de-

açúcar, sendo um dos principais produtores no estado de Pernambuco (GASPAR, 2009). 
33Atapuz, Carrapicho, Ibeapicu, Ilha de Itapessoca, Usina Santa Tereza, Usina Nossa Senhora da Maravilha, 

Barra de Catuama, Carne-de-Vaca, Gambá de Baixo, Chã de Alegria, Cainoé e São Lourenço, para maiores 

detalhes consultar dados da prefeitura de Goiana. 
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Figura 7- Polos de desenvolvimento no estado de Pernambuco-PE34 

 

                           
                          Fonte: IBGE (com modificações) 

                          Nota: Elaboração própria dos fluxos. 

 

 

 A fim de atender essa nova dinâmica no Estado, o governo de Pernambuco, 

viabilizou a construção do Arco Metropolitano, uma nova rodovia com uma dimensão 

estimada de 77km. O objetivo desse empreendimento é ampliar a logística dessas 

indústrias para o porto de Suape, embora até hoje ainda não tenha saído do papel. 

 

 

                                                           
34Para um melhor entendimento acerca do modelo de redes, consultar figura 3. 
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 No intuito de alavancar a produção de automóveis, a empresa Fiat decidiu ampliar 

os seus negócios no Brasil, e no ano de 2011 foi assinado o Protocolo de Intenções com 

o governo do Estado de Pernambuco, que na época era regida pela gestão de Eduardo 

Campos, e com o governo municipal da gestão Henrique Fenelon. A princípio a fábrica 

tinha pretensões em se instalar no município Ipojuca, onde está localizado atualmente o 

porto de Suape. Mas, por motivos técnicos de terreno e incentivos fiscais a empresa optou 

por Goiana. 

Em 13 de outubro de 2014, o grupo Fiat finalizou um processo de fusão da 

empresa de automóvel Chrysler, essa fusão criou um novo grupo, denominado de FCA 

(Fiat Chrysler Automobiles). Neste ponto, a empresa instalada em Goiana-PE, pertence a 

esse novo grupo, sendo a fábrica intitulada por “Polo Automotivo Jeep”. 

A montadora foi inaugurada em 28 de abril de 2015, com um investimento em 

torno de R$ 7 bilhões, dos quais R$ 3 bilhões só na fábrica e R$ 2 bilhões no parque dos 

fornecedores (sistemistas) e o restante gasto com outros investimentos. Com a expectativa 

9 mil vagas de emprego, sendo 3,3 mil na Jeep, 4,9 mil vagas para os fornecedores e 850 

vagas para serviços gerais. Com uma capacidade instalada para produzir 250 mil veículos 

por ano (FIAT, 2015).  

Segundo Stefan Ketter, o vice-presidente global de manufatura e membro da 

diretoria executiva do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a Jeep é atualmente uma 

das fábricas mais modernas do mundo. Em sua entrevista cedida ao Automotive Busines 

(2015) afirmou que: “Goiana é uma fábrica flexível, pode fazer quatro carros de qualquer 

marca do grupo”. A fábrica possui dezesseis empresas sistemistas35 que fazem parte do 

Supllier Park do Polo Automotivo Jeep que são capazes de fornecer 40% das peças 

utilizadas, principalmente os componentes maiores para a linha de produção, reduzindo 

desse modo a dependência de importações.  

Seguindo essa lógica, percebe se que a produção de componentes específicos que 

engloba desenvolvimento tecnológico, permanecem no país de origem do fornecedor. 

Quando se trata do subconjunto de materiais para a produção dos automóveis, há uma 

exigência das montadoras em estabelecer uma co-localização entre seus fornecedoras 

pelo método just in time. Desse modo, as montadoras são paulatinamente menos 

                                                           
35 Em anexo, é apresentado com maiores detalhes cada uma dessas empresas que estão inseridas dentro do 

polo, além de características do país de origem, tipo de produto fornecido e a área ocupada. 
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verticalizadas, agregando proximidade a fim de reduzir os custos operacionais de logística 

e alavancar a produção e substituição de componentes rapidamente (MEINERS, 1998). 

Ainda de acordo com Stefan, a fábrica segue o sistema de organização da 

produção e do trabalho nos moldes do just in time e just in sequence, em que todos os 

componentes são fornecidos para linha de produção exatamente no momento e na 

sequência que devem ser utilizados na linha de montagem. Reduzindo ao máximo o custo 

com estoque e o desperdício de tempo (AUTOMOTIVE BUSINES, 2015). 

 Para que a fábrica se concretizasse em Goiana, foi necessário apresentar ao grupo 

FCA, alguns benefícios. De acordo com Correia (2008), a maioria dos estados brasileiros 

está se concentrando em políticas de atração de investimentos para a criação de emprego, 

através de concessões fiscais, por exemplo, do (ICMS) Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços. No caso específico de Goiana, houve uma redução de 95% do 

ICMS, no decorrer de 20 anos, sendo que 5% vai para o estado de Pernambuco e uma 

parte desse é destinado ao município de Goiana.  Redução de 5% para 2% do (ISS) 

Imposto Sobre Serviços, sendo considerada a menor taxa aplicável nos municípios. Além, 

claro, de isenções de (IPTU)36 junto ao município em 20 anos. 

 Algumas exigências foram feitas pelo grupo FCA, receosos de que a experiência 

ocorrida em Betim com favelas próximas à fábrica se repetisse em Goiana. A Fiat 

solicitou à Câmara Municipal a mudança do Plano Diretor de Goiana, proibindo assim 

qualquer construção no entorno da fábrica em um raio de 2,5 km, evitando qualquer 

condensamento populacional. Outra imposição ao município foi à exclusão de um dos 

feriados municipais, pois, segundo o grupo Fiat, de acordo com o estudo deles, em relação 

a todos os municípios do Brasil, Goiana apresentava um feriado a mais, de forma que 

houve a transferência deste, do um dia útil para um domingo. 

 O slogan da atual gestão é: “Goiana, a cidade das oportunidades”, afinal em 

contrapartida a essas exigências, a Fiat se propôs a dar prioridade aos moradores da região 

para a contratação da mão de obra e a criação de postos de qualificação através de 

convênios com a prefeitura.  

                                                           
36De acordo com a (ADE, 2016), agência de desenvolvimento de Goiana, em relação ao IPTU, Goiana está 

passando por um momento delicado junto ao grupo FCA, uma vez que a isenção do IPTU constava no 

protocolo de intenção. No entanto, para qualquer tipo de isenção valer de fato, é necessário ser aprovada 

através de lei e isso não foi feito, não foi passado pelo poder legislativo. Sendo assim, a Fiat está devendo 

ao município cerca de R$ 22 milhões, somatório de três anos que não foi pago.  
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De acordo com a entrevista concedida pelo presidente da agência de 

desenvolvimento de Goiana, Vinicius Saraiva, no ano de 2015, disse que no período da 

construção da fábrica, o município recebeu em torno de 15 mil pessoas de fora que vieram 

trabalhar na obra. Nesse momento, poucos moradores foram empregados nessa fase, uma 

vez que o grupo da Fiat alegava que os goianenses não tinham experiência com obras de 

grande porte, nem qualificação técnica suficiente para trabalhar com máquinas grandes e 

pesadas. Então, no início eles declaravam que precisavam de uma mão de obra treinada 

por eles, daí vieram os trabalhadores da mesma construtora de Minas Gerais que 

executaram a obra da construção do Estádio Mineirão para a Copa de 2014. 

Ainda segundo informações do presidente da agência de desenvolvimento, em 

relação à organização do trabalho no período da construção, havia uma equipe de 

assistentes sociais que faziam parte do controle além do canteiro de obras. O município 

ficou tomado por várias repúblicas de funcionários, cada casa tinha em torno de seis 

pessoas morando nessa etapa. Eram pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo e, a 

fim de que isso não virasse um problema para a região, foram realizadas parcerias com a 

prefeitura e a empresa no intuito de promover campanhas contra abusos sexuais, violência 

e antidrogas. Ocorreram várias visitas de assistentes sociais vinculados à fábrica às 

repúblicas, na intenção de verificar se havia bebida alcoólica, menores de idade, drogas, 

ou qualquer coisa que pudesse prejudicar a imagem da empresa perante a sociedade 

goianense.  

No período da construção até hoje, após a inauguração da fábrica, o município 

vem passando por um fluxo migratório bem intenso. Gente de várias regiões do Brasil, 

sobretudo da região Nordeste, em busca de oportunidade de emprego, pessoas que 

largaram sua vida em determinada região e mudaram para Goiana na expectativa de 

conseguir um trabalho no Polo Automotivo Jeep, entretanto muitas vezes não sendo 

possível. 

 Em uma visita a Goiana no mês de janeiro de 2016, a uma agência de recrutamento 

de mão de obra que presta esse serviço à Jeep, a responsável pelo setor, Viviane, disse 

que no ano de 2016 recebiam em média 200 currículos por dia, mas no período da 

inauguração no início de 2015, a empresa recebeu em torno de 500 a 600 currículos por 

dia. A espera começa cedo, às 6h da manhã, já é possível encontrar pessoas na fila. O 

maior público está entre 18 a 31 anos aproximadamente. A Figura 8 a seguir demonstra 
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muita gente em busca de emprego e três meses depois, a mesma agência não estava mais 

recebendo currículo, conforme o recado posto sobre a porta. 

 

Figura 8 - Fila em frente a agência de recrutamento 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Com várias pessoas chegando, o município presenciou uma forte especulação 

imobiliária, uma vez que os moradores começaram a ofertar suas casas para aluguel a 

preços exorbitantes. Casas cujos aluguéis valiam em torno de R$ 500, 00, na época da 

construção passaram a valer R$ 2.000,00. O setor de serviços e comércio se expandiu, 

houve uma ampliação de restaurantes, padarias, cursinhos e novas lojas de marcas com 

franquias foram abertas na cidade. 

Aproveitando desse crescimento na região, o mercado imobiliário vislumbrou 

novas oportunidades como a construção de condomínios de luxo e bairros planejados 

voltados principalmente à classe média e aos funcionários da área estratégica do polo, tais 

como engenheiros, técnicos e gerentes (LADOSKY, 2015 a/b). É o caso por exemplo do 

bairro planejado Northville, com cerca de R$ 700 milhões em implantação em uma área 

de 50 hectares no município, às margens da PE-075, que está sendo construído na 

proximidade do centro de Goiana, onde haverá áreas residenciais, comerciais, shopping 

e parque. 

Acontece que a euforia criada no período da construção e inauguração foi sendo 

arruinada, sobretudo a partir do primeiro semestre de 2016. Muitos trabalhadores que 

chegaram para trabalhar na obra voltaram para suas cidades e consequentemente, as casas 

que estavam com valores exorbitantes no aluguel, passaram a reduzir o preço. O comércio 

também passou por algumas modificações, sobretudo os restaurantes que foram criados 

no auge do crescimento econômico da região. Vale salientar que no decorrer desse estudo 

em questão, observamos que as mudanças aconteciam de forma muito dinâmica, uma vez 

que em um mês, locais como cafeterias e padarias estavam funcionando e após cinco 

meses o cenário já era outro: portas fechadas.  

Em relação ao aspecto socioespacial, o que se observou foi um crescimento 

desordenado, principalmente no bairro chamado “nova Goiana”, na periferia do 

município, que já possuía favelas antes mesmo da vinda do polo automotivo, mas que no 

decorrer desses dois anos, notou-se um aumento de pessoas invadindo essa região em 

busca de conseguir construir suas casas, como é o caso da favela Ponta de Pedra e 

Malvinas. A oferta de emprego para mão de obra não qualificada em restaurantes, na 

construção civil, vigilância e dentre outros, favoreceu a instalação de imigrantes nessas 

áreas. 
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3. POR DENTRO DO POLO AUTOMOTIVO JEEP 
 

Neste capítulo, serão abordadas algumas questões acerca das relações de trabalho 

dentro da fábrica da Jeep, buscando em um primeiro momento compreender como se dá 

a formação do trabalho dentro do polo automotivo Jeep, a fim de caracterizar como 

acontece a organização do trabalho dentro da fábrica. No segundo momento, serão feitas 

algumas análises da relação de trabalho e da subjetividade e como essa dinâmica se 

transforma com o declínio do sistema fordista/ taylorista e a inserção de um novo modelo 

que exige uma organização de trabalho e um modo de regulação completamente diferente 

do modelo anterior. 

Aqui serão apresentados alguns trechos das entrevistas realizadas na pesquisa de 

campo, analisando-as de acordo com os objetivos propostos e da revisão teórica que dá o 

embasamento para essa pesquisa. Investigamos essa nova técnica de apropriação da 

subjetividade operária sobre a lógica do capital sob o prisma da análise do conteúdo, e 

por fim, identificamos uma descrição do novo tipo operário que as indústrias demandam, 

trabalhadores que são considerados flexíveis e o porquê de serem denominados assim, 

faz total necessidade por ser um “momento predominante toyota”, segundo Alves (2011), 

dentro de uma lógica de acumulação flexível. O sistema toyota busca capturar a envoltura 

dos operários dentro do processo produtivo de mercadorias, estabelecendo uma relação 

nova que transforma a relação do trabalhador com o seu trabalho. Assim tenta-se 

descrever um pouco dos anseios, medos e emoções do trabalhador dentro do polo 

automotivo Jeep.  

 

3.1 Organização da produção e do trabalho no Polo Automotivo Jeep 

 

No decorrer das entrevistas, um das palavras mais utilizadas é: a qualidade. O 

sistema toyota de produção implicou necessariamente na transformação das mercadorias, 

procurando otimizar ao máximo a produção de veículos, reduzindo custos, um 

compromisso diário em reduzir perdas. 

Na fábrica em Goiana-PE há uma estrutura denominada de "rede de qualidade", 

em que o processo produtivo passa por em torno de 10 mil inspeções ao longo da 

produção de cada carro. Na funilaria, por exemplo, é onde se encontra o maior número 

de robôs, cerca de 570, há sensores por todos os lados que são capazes de averiguar 40 
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pontos na carroceria. Caso algum pequeno problema seja detectado, a linha de produção 

para instantaneamente. 

Ketter é chefe de manufatura do grupo FCA e responsável pelo gerenciamento da 

obra em Goiana-PE. No ano de 2005 instituiu nas fábricas do grupo, até então ainda Fiat, 

o sistema de operação World Class Manufacturing (WCM)37, transformando as fábricas 

da Itália, Sérvia e China, aprimorando-as para funcionar com maior qualidade e eficiência 

e agora mais recente a de Goiana-PE. O parque de fornecedores dentro do polo 

automotivo também foi planejado para executar suas atividades seguindo os mesmos 

princípios do WCM (AUTOMOTIVE BUSSINES, 2015). 

Ainda segundo Ketter, os principais benefícios do WCM: “é trazer mais dinheiro 

à empresa. É disso que se trata [...]. E mais: " exemplo disso pode ser notado na linha de 

montagem final, em que cada operador gasta 70% do tempo agregando valor real ao 

produto, montando o carro. Este é o melhor índice já conseguido, é quase impossível ir 

além. Na Toyota, que é referência de produtividade esse porcentual médio é de 65%” 

(AUTOMOTIVE BUSINESS, 2015). 

Todo o processo de instalação, organização do trabalho, inovações tecnológicas 

até o nome da fábrica, foram decisões planejadas pelo grupo a fim de garantir um maior 

desempenho no mercado nacional e mundial. O polo automotivo chama-se Jeep, no 

intuito de criar uma identidade para com os funcionários, faz ter um sentido de 

pertencimento, garantindo um aumento do valor de seu trabalho. No caso da Jeep-Goiana 

há ainda um discurso de justificação que é o orgulho de pertencer à primeira montadora 

em Pernambuco e uma das primeiras no NE. É um elemento de desenvolvimento local e 

de oportunidade. 

A fábrica é bem flexível, pode fazer até quatro modelos de carros diferentes, além 

de ter capacidade de dobrar a produção para 500 mil unidades/ano, caso seja necessário, 

porque há espaço para essa possível ampliação.  

A seguir, é apresentado um layout de produção do polo automotivo Jeep e como 

ocorre o processo produtivo. Diferente dos modelos de plantas tradicionais, que possuíam 

um layout linear, conforme a figura 8, a seguir: 

  

                                                           
37 O World Class Manufactoring é um sistema integrado que inclui todos os processos produtivos da fábrica. 

Desde o âmbito do meio ambiente, segurança até a questão da qualidade. Busca constantemente reduzir o 

desperdício, com a intensificação da flexibilidade e da qualidade em seus produtos. Para maiores detalhes, 

consultar: (CSILLAG, 1998). 
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Figura 9 - Modelo de layout do Polo Automotivo Jeep 

 

 

 
FCA (2015a) 

 

Legendas: 

1- Communication Center 

2- Prensas 

3- Funilaria 

4- Pintura 

5- Montagem 
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6- Sistemistas38 

Na parte um funciona o cérebro da empresa, o escritório geral, que fica no 

epicentro da fábrica, onde são realizadas as compras de peças com os fornecedores, além 

de observarem a linha produção. O Communication Center foi concebido na forma de 

escritórios abertos, algo muito semelhante ao que se ve nos escritórios do Google e 

Facebook, a fim de aumentar a integração e estimular o processo de tomada de decisão, 

reduzindo os custos operacionais e eventuais trocas de e-mails desnecessários. Cada 

funcionário desse setor tem um notebook e um celular corporativo, não possui uma mesa 

“própria” de trabalho e nem sala de reuniões. É justamente aqui que trabalham o pessoal 

do setor estratégico, sobretudo os engenheiros e administradores. Em suma, os 

entrevistados E2, E5, E6 e E7, demonstraram-se confortáveis com essa organização do 

trabalho, uma vez que permite uma liberdade de criação e execução das atividades na 

hora do trabalho. 

Além disso, dentro do Communication tem o centro de componentes onde são 

testadas todas as peças que chegam dos fornecedores. Conta ainda com o centro de 

processos e o centro de veículos. O primeiro é onde uma linha de montagem é feita em 

pequena escala, nessa parte, são treinados os futuros líderes de equipes. Já no centro de 

veículos o carro é testado sob condições extremas, depois de finalizado (FCA, 2015a). 

No segmento dois as bobinas de aço são transformadas mediante as prensas em 

chapas de aço que dão a forma do veículo. Uma das prensas é capaz de trabalhar em 18 

batidas de 2,5 toneladas por minuto. Na parte três, de funilaria, há pouco trabalho físico 

realizado em contato com as peças, nesta parte tem em média 570 robôs que executam as 

tarefas, sendo que a fábrica toda possui 650 robôs. Na seção quatro, de pintura, é bastante 

automatizada, para evitar qualquer resíduo que possa “grudar” na pintura do carro. No 

setor cinco, de montagem, tem em média 18 robôs que são responsáveis pela montagem 

da carroceria, e aplicam cem pontos de solda em apenas um minuto (AUTOMOTIVE 

BUSINESS, 2015).  

No que concerne às relações de trabalho, o polo automotivo tem em torno de 9.050 

funcionários que são distribuídos dentro da fábrica, dentre fornecedores e indiretos. A 

seguir, é apresentado um fluxograma com maiores detalhes acerca da caracterização da 

mão de obra da fábrica. 

                                                           
38 Em anexo, é apresentada uma Tabela com o parque formado pelas empresas sistemistas (representadas 

pelo número 6) que por ficarem próximas foi possível aumentar o fluxo logístico e reduzir custos 

operacionais.  
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Figura 10 - Caracterização do polo automotivo Jeep e o perfil dos trabalhadores. 

 

 

Fonte: FCA (2015a), com adaptações. 

 

É possível observar uma quantidade reduzida de funcionários com pós-graduação, 

sendo majoritariamente absorvidos aqueles que possuem grau de instrução do ensino 

médio. A maioria dos funcionários é do gênero masculino que possuem em média 30 anos 
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de idade. Verificou-se também que o parque dos fornecedores, denominado de empresas 

sistemistas, é onde se concentra o maior número de funcionários, seguindo depois para a 

Jeep onde tem em média 3.300 funcionários. Os indiretos39 são empresas que prestam 

serviço ao polo automotivo e simboliza uma parcela de contratação em torno 850 

funcionários.  

Ao analisar o perfil dos entrevistados na Tabela 3, apresentada na seção 

metodológica, observou-se dentre os entrevistados, que a maioria com maior nível de 

instrução são migrantes de outros estados do Brasil ou do mundo e que moram atualmente 

em João Pessoa. Enquanto, os entrevistados com menor grau de instrução são oriundos 

sobretudo do nordeste e /ou de municípios da região de Pernambuco. 

O processo de organização do trabalho difere do anterior, onde o funcionário, 

agora polivalente, deixa de ser especializado em uma única atividade, podendo realizar 

outras ao mesmo tempo. Dentro dessa perspectiva, houve mudanças na organização do 

trabalho que se iniciaram justamente dentro das indústrias automotivas. No caso em 

questão, a Tabela 440 a seguir, evidencia a nova organização do trabalho em um modelo 

de acumulação flexível.  

 

Tabela 4 - Caracterização da Organização do Trabalho 

 

Características – Polo Automotivo Jeep 

Organização do trabalho Baseada em equipe/times, em média de 5 

a 6 pessoas. 

Tarefas realizadas Cada trabalhador deve ser polivalente, 

buscar conhecer as máquinas, proativo 

nas resoluções dos problemas.  

Planejamento É realizado de forma semanal. São 

apresentadas quais serão as próximas 

metas que devem ser cumpridas por cada 

operário do time. 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
39 Nessas empresas, é onde geralmente se encontra a condição precária do trabalho, em que se observa um 

alto índice de terceirização, onde funcionários com baixo nível de qualificação exercem atividades voltadas 

principalmente para os serviços gerais. Esse tipo de trabalho é caracterizado por uma superexploração do 

trabalho, frágil proteção, inseguranças no emprego e alto índice de rotatividade. Para maiores informações, 

consultar: Antunes (2009); Alves (2000) Druck (2007). 
40 Conforme mencionado anteriormente, o polo automotivo segue uma organização alicerçado no sistema 

toyota de produção, com algumas alterações desenvolvidas pelo WCM. 
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Na fábrica a organização das equipes é estabelecida conforme a célula de 

produção em que um grupo de em média seis pessoas forma uma equipe e dentro de cada 

equipe há um líder, responsável por auxiliar os demais tanto nas atividades a serem 

executadas como também emocionalmente. A figura do líder é posta como um chefe 

“carismático”, que pergunta ao colega de equipe se ela está passando por algum problema 

em casa, ou seja, há uma extensão do trabalho para a vida privada (ALVES, 2011; 

SANSON, 2009; NEVES, 2000, LEITE, 2000). 

No polo automotivo, os funcionários assim que chegam aos seus postos de 

trabalho encontram com o líder e com os demais da equipe para conversar sobre o 

planejamento diário. Na linha de produção, todas as montagens são registradas em um 

monitor que é repassado ao sistema central. Caso haja algum problema, as "músicas 

começam a tocar", existe uma música para cada um dos líderes. Ao ouvir a música ou um 

toque do palmtop, o team leader já fica sabendo que houve algum problema e que ele 

precisa tomar uma decisão. É mecanismo de o operário chamar o seu líder de equipe. São 

vários estilos de música, em torno de 60, que tem um estilo que vai do rock, frevo ao forró 

(AUTOMOTIVE BUSINES, 2015). Segundo o entrevistado E13, é uma forma de deixar o 

trabalho mais divertido, menos cansativo: “Eu não gosto quando a música começa a tocar, 

porque já sei que é problema, mas mesmo assim é bem divertido, é uma advertência mais 

leve”. 

A partir da fala de E13, é possível auferir que ao usar a música como mecanismo 

de alerta, a empresa dita um mecanismo de que os funcionários se sintam mais à vontade 

na hora do trabalho e que mesmo havendo um problema na produção, a música escolhida 

por eles toca para deixá-los menos angustiados. É uma forma de garantir que o trabalhador 

entenda que ele faz parte do todo, se alguma coisa dá errada, ele faz parte disso, mas a 

música reduz o peso da possível advertência. 

Vale salientar que em cada célula de produção é inspecionado o que o colega fez 

em quatro a cinco células antes. Quando algum problema é identificado, já é repassado a 

um monitor que fica voltado para cada equipe em cada estação. Cada operário no seu 

posto de trabalho, executando de maneira rígida o seu trabalho, cede lugar a uma 

integração incentivada ao trabalho em equipe, um princípio basilar do modo de produção 

pós-fordista em que há intrinsecamente em cada trabalhador a capacidade de 

supervisionar os demais. A eficácia da operação do trabalhador em executar determinada 
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tarefa não é mais medida pela rapidez como ocorria no fordismo, mas sim pela integração, 

o envolvimento, a cooperação entre os membros da equipe (ALVES, 2011). 

De acordo com o Código de Conduta do grupo FCA: “Considera-se líder qualquer 

indivíduo responsável pela liderança, gestão ou supervisão de um integrante da força de 

trabalho” (FCA, 2015b). Além desses requisitos de responsabilidade o líder precisa: 

 

 

Servir como um exemplo: como líder, a nossa expectativa é que você 

molde o comportamento ético dos integrantes da sua equipe em 

todos os momentos, e que você sempre mantenha padrões éticos e de 

integridade acima das necessidades ou resultados do negócio. Também 

esperamos que você apoie sua equipe na compreensão e adesão à 

essência do código, assegurando que cada profissional tenha tempo e 

possa concluir com êxito o treinamento necessário. Seu fracasso na 

supervisão adequada pode também ser uma violação do Código. 

Em certas circunstâncias, a falha ao cumprir essas responsabilidades 

também pode sujeitar um líder a ação disciplinar ou processos judiciais. 

Criar um ambiente de trabalho seguro e que apoie o relato: Esperamos 

que todos os nossos Líderes no Grupo FCA ofereçam um ambiente em 

que as pessoas se sintam confortáveis e apoiadas para discutir suas 

preocupações. (FCA, p. 11). Grifo nosso. 

 

Ainda o manual de conduta propõe que, como líder de equipe, ele deve garantir 

aos demais que sempre ouvirá seus problemas, tanto relacionados à fábrica quanto à vida 

pessoal. Seguindo essa lógica, torna-se mais fácil a aproximação das reclamações, uma 

vez que os funcionários acreditam que o líder, antes de tudo, é um amigo que vai escutar 

todas as suas reivindicações, dar conselhos e que isso é garantido pelo código, não 

havendo perigo de represálias. 

O líder de time é responsável pelo cumprimento e fiscalização da produção 

seguindo os conceitos do WCM. Segundo Carvalho (2002), em seu estudo sobre a gestão 

e competência do caso da Fiat em Betim41, ele acrescenta algumas outras características 

                                                           
41 Na Fiat em Betim, a figura do líder na década de 1990 trouxe mudanças significativas na linha de 

produção. Lá, diariamente o operário passava por um controle emocional. Assim que chegava no seu posto 

de trabalho, havia um painel com sua foto e dos demais da equipe e em cima constava três bolas, sendo 

cada uma com uma cor: vermelho, amarelo e verde, que tinha como significado: “preciso de ajuda”, “não 

estou bem”, “está tudo bem”, respectivamente. A partir do momento que o funcionário chegava e colocava 

qual bolinha representava o seu estado emocional, propiciava ao líder de time, ter uma visão geral de como 

estavam os seus colegas colaboradores. Desse modo, dependendo de como o funcionário estava, o líder 

executava o seu papel e ia conversar com o colega querendo saber os motivos e sugerir possíveis soluções 

para que ele ficasse melhor (Carvalho, 2002). 
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de um líder baseadas na cartilha de conduta fornecida pela empresa antes do surgimento 

do Grupo FCA. Sendo elas: 

 

 

1-Ser líder requer apenas motivação, habilidades de comunicação e 

alguns conhecimentos rudimentares sobre liderança. 2- A liderança não 

é um traço genético, nem resultado da personalidade. 3- A liderança não 

está gravada em um gene, nem em um código secreto. 4- Envolva-se 

em organizações ou comunidades como líder. Você estará aprendendo 

a comandar pessoas sem usar poder conferido por cargos. 5- 

Desenvolva habilidades de comunicação escrita e falada. 6-Seja 

honesto trate as pessoas com justiça. Não dá para ser líder sem gostar 

de pessoas (CARVALHO, 2002 p. 254). 

   

Os princípios produtivos que vem sendo implantados no polo automotivo Jeep 

seguem uma linha de construção de um novo sujeito trabalhador que segue os parâmetros 

de integração e interação de conceitos que são inseridos dentro da realidade da fábrica, 

tais como o lean production, kanban, Just in time. A concepção de colaborador surge na 

necessidade de ocultar algumas diferenças de classes, em que são colocados em igualdade 

a noção da força de trabalho e classe trabalhadora, aproximando algo que por si só, já é 

distante, a ilusão da igualdade entre parceiro e colaborador, ocultando a realidade das 

relações de trabalho de dominação e exploração (CARVALHO, 2002; ALVES, 2011). 

O funcionário passa a ser polivalente, difere plenamente do exercício 

taylorista/fordista: “em lugar de proceder através da destruição dos saberes operários 

complexos e da decomposição em gestos elementares, a via japonesa vai avançar pela 

desespecialização dos profissionais para transformá-los não em operários parcelares, mas 

em plurioperadores, em profissionais polivalentes, em trabalhadores multifuncionais” 

(CORIAT, 1994 p. 53). 

 Foi visando compreender as relações de trabalho desses trabalhadores do polo 

automotivo Jeep que nós voltamos a analisar o que de fato é um trabalhador denominado 

polivalente, através dos discursos fornecidos no decorrer da pesquisa. É o que propomos 

no tópico seguinte.  
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3.2 Caracterização do trabalhador polivalente do polo automotivo Jeep 

 

No toyotismo, há uma nova racionalização que intensifica o trabalho, buscando 

incentivar os trabalhadores a sugerirem novas formas de realizar determinada atividade. 

De acordo com Alves (2011), essa tática não deixa de ser uma nova apropriação do 

trabalhador. Esse consentimento ocorre através das linhas de carreira, as promoções, 

competitividades, metas, benefícios voltados ao trabalhador que tem como propósito, 

pelo capital instaurar uma maior interação entre a relação empregador e trabalhador, 

incentivando que operário passe a tomar iniciativas, colabore com os interesses da 

empresa, seja polivalente e participativo (ANTUNES, 2009; GOUNET, 1999; DRUCK, 

1999; ALVES, 2011). 

No entanto, na acumulação flexível, conforme apresentado no decorrer dessa 

pesquisa, denota-se a questão da precarização do trabalho42 em que se encontram os 

trabalhadores a partir dos anos 1970. Neste período, é possível verificar cada vez mais a 

degradação do trabalho formalizado, que foi característico no período taylorista/fordista. 

Agora, o que se presencia é a substituição de trabalho formal por novos tipos de trabalhos, 

como o trabalho atípico. Isso criou novas formas de precarização do trabalho43 e o 

aumento da informalidade, sempre baseadas na exploração do trabalhador (ANTUNES, 

2011). Todavia, a pesquisa se restringe a identificar e caracterizar o trabalhador 

polivalente dentro do contexto da indústria automobilística.44 

Desse modo, esta subseção pode ser dividida em algumas partes, sendo elas: 

identificar quem são esses trabalhadores ditos flexíveis; a questão da jornada de trabalho; 

hora-extra; desvio de função; salário; dia a dia dentro e fora da fábrica de um trabalhador 

polivalente. São esses aspectos que norteiam a pesquisa, por isso a necessidade de se 

demonstrar como se fundamenta esse trabalhador dentro de uma indústria automobilística 

recém-inaugurada. 

                                                           
42 Segundo Antunes (2011), existe um modo de ser da informalidade que vem se expandindo nessa nova 

forma de organização do trabalho, caracterizado por trabalhos com contratos temporários, sem registro em 

carteira, sem estabilidade, cada vez mais instáveis.  
43 O que segundo Borsoi (2011 p. 1): "quando flexibilizam-se os direitos anteriormente conquistados, 

precariza-se a situação de trabalho". 
44Para maiores detalhes sobre a precarização do trabalho, trabalho informal, contratos atípicos consultar: 

(Antunes, 2009; Alves, 2000; Druck, 1999; BORGES e DRUCK, 1993). 
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No que concerne à contratação, não foi possível obter algumas informações por 

parte da gerência de gestão de pessoas da fábrica. No entanto, tendo em vista as narrativas 

das entrevistas, foi possível corroborar que o mecanismo utilizado ainda leva em 

consideração a gestão tradicional de contratação que tem como recurso a análise de 

currículo, experiência na área, formação, além das outras competências que serão 

abordadas na seção seguinte. 

Ao entrevistar uma empresa de recrutamento que presta serviço ao polo 

automotivo Jeep, verifica-se que boa parte dos funcionários com maiores níveis de 

qualificação são de outros estados do Brasil, sobretudo oriundos da região sudeste do 

país, enquanto que os trabalhadores com menores qualificações ficam concentrados na 

região nordeste, vindo principalmente da Bahia, Paraíba, Maranhão e Pernambuco em 

busca de oportunidade de trabalho. Quando questionada quais foram as dificuldades 

encontradas em Goiana em relação a mão de obra, a responsável pela agência diz: 

 

 

Acho que uma das principais dificuldades foi a gente fazer eles 

entenderem o que era a Jeep, né? Porque assim, são pessoas [pausa 

longa]. Tem muitas indústrias [referência às agroindustrias] aqui, mas a 

Jeep é uma multinacional, vem com um peso muito maior, então uma 

das principais dificuldades foi isso, a gente tentar fazer eles entenderem 

o que queria dizer e o que seria a Jeep para Goiana. Depois disso, foi a 

gente encontrar mão de obra, porque embora, o auxiliar de produção 

não necessariamente tenha experiência, mas é preciso que ele tenha, 

uma comunicação bacana, que ele venha com uma disposição bacana, 

porque é um trabalho pesado. Então, a gente teve também essa 

dificuldade de mão de obra e hoje está muito mais fácil porque a 

empresa tá aí há mais de dois anos, a fábrica, então hoje o pessoal tem 

em foco a Jeep, então eles buscam essa qualificação [agência de 

recrutamento]. 

 

 

No que diz respeito à rotina de trabalho, nota-se que os trabalhadores com maior 

nível de qualificação são os que se sujeitam a fazer um percurso diário em torno de 54 

km, saindo de João Pessoa, atual cidade de moradia dos trabalhadores do setor estratégico 

da fábrica, para Goiana-PE e que, após o expediente, retornam para casa. Nesses 

depoimentos, acerca da jornada de trabalho, foi possível identificar argumentos que 

corroboram com o conceito de trabalhador polivalente. Quando questionados sobre a 

rotina de trabalho, muitos colocam que morar em João Pessoa é preferível porque não se 

enfrenta tanto trânsito quando comparado à entrada de Recife. Mas, as falas nos remetem, 
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a um ponto problemático, a questão do cansaço diário de deslocamento, conforme 

evidenciado pelos trabalhadores E1, E3, E4, E5, E6 e E8. Todos afirmam que trabalhar 

na fábrica é um desafio diário, mas que é amenizada mediante uma cooperação fora do 

ambiente de trabalho. São grupos de trabalhadores que oferecem carona, a fim de deixar 

o custo de transporte mais baixo e ter uma companhia durante a viagem. Então, no 

decorrer da pesquisa, foi muito comum encontrar grupos de trabalhadores em restaurantes 

na rodovia de João Pessoa, sentido Goiana. 

Em relação à jornada dentro do espaço físico da fábrica, as perguntas se iniciam 

na tentativa de conhecer de forma mais simplificada como ocorre a rotina de trabalho dos 

entrevistados.  

 

- Como é a sua rotina de trabalho? [Pesquisador] 

Você trabalha de segunda a sexta? [Pesquisador] 

Ah, não. Oficialmente sim, mas temos que vir muitos sábados e às 

vezes aos domingos. 

- 8h às 17h30? [Pesquisador] 

Essa é outra questão. Oficialmente sim, às 18h, mas depende. Quase 

sempre, saímos entre 19h a 20h da noite e às vezes mais tarde, depende 

da criticidade do dia a dia.  (E5). 

 

A partir da fala do E5, observa-se que o trabalhador passa a ser submisso à hora-

extra, com a perspectiva de um adicional ao salário, por isso passa ser tão atrativo. Da 

forma que é repassada a fala do trabalhador, fica ilustrado o que a literatura já vem 

apontando dentro do setor automobilístico45, a naturalização em se realizar hora-extra, 

uma estratégia com custo baixo, muito utilizada pelas empresas a fim de se ter uma 

alternativa, em vez de necessitar contratar outro trabalhador para realizar as mesmas 

atividades. Acontece que a submissão constante à hora-extra, implica em consequências 

na vida do indivíduo, por eliminar o seu tempo livre de se poder relacionar com a família, 

momento de lazer, descanso, no mais de viver. Nesse quesito, não há distinção entre 

aqueles com maiores ou menores qualificações, os dois grupos demonstram interesse em 

realizar hora suplementar, conforme nos é apresentado também por E13: 

 

Eu gosto de fazer hora-extra, porque ajuda muito no fim do mês, ganhar 

um dinheirinho a mais, ajuda demais em casa. Se depender só da 

jornada normal de oito horas complica tudo, porque ou você tem 

                                                           
45  Para maiores detalhes, consultar Blass (1998), em seu estudo na fábrica Volksvagem. 
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dinheiro ou você fica com a família, é difícil, a cobrança começa 

aparecer em casa também. (E13). 
 

 

 A fala do E13 corrobora com a ideia de que a jornada de trabalho é capaz de 

influenciar significativamente as relações familiares e mais, é uma forma do trabalhador 

“mostrar serviço”. O funcionário quer mostrar que sempre está disposto ao trabalho, 

porque a capacidade de se dedicar e ter iniciativa, são valores que passam a ser 

demandados pela empresa, sendo assim, realizar uma jornada de trabalho exaustiva 

sustenta uma possível promoção. Com a flexibilização os trabalhadores sofrem com 

salários baixos, com a ameaça constante da perda do emprego, os direitos sociais são 

reduzidos, a jornada de trabalho é intensificada, além do caso da hora-extra (BORSOI, 

2011). Vale ressaltar que é preciso verificar nas falas o que está nas entrelinhas, assim 

como discutido no capítulo metodológico, proposto pela Análise de Conteúdo, só assim 

é possível verificar que, por trás da realização de hora-extra, se oculta toda uma relação 

baseada pela intensificação do trabalho com longas jornadas. 

 Além da questão da hora-extra, evidenciou-se o caso de desvio de função, muito 

comum em empresas de grande porte, na qual o funcionário é pago para exercer 

determinada função, mas no fim das contas, acaba exercendo outra atividade e recebendo 

por aquela com o salário inferior à sua função original. Como é o caso do entrevistado 

E14, um operador de máquina que relata na entrevista que acaba exercendo outra função: 

“Agora mesmo está tendo problema, eu ganho como operador, mas trabalho como 

inspetor de qualidade, mas eu não tenho curso pra isso, daí acaba ganhando por uma coisa 

e exercendo outra função. O salário de inspetor é maior”. 

  A fala do E14 condiz com que Druck (1999), coloca ao dizer que os desvios de 

função acabam sendo naturalizados dentro do setor industrial, em que o trabalhador 

assume outra atividade, sem receber em contrapartida, a remuneração e o treinamento 

adequado. Os trabalhadores, assim como E14, sabem que o desvio de função fere um 

direito de remuneração apropriada, no entanto, os operários acabam evitando qualquer 

tipo de conflito com a empresa, pois temem a demissão se assim o fizerem e também 

porque tem esperança de que, sujeitando-se à isso, poderá garantir uma possível 

promoção no futuro. 

No que se refere ao salário, a maioria dos entrevistados afirmou que o fornecido 

pelo polo automotivo Jeep é inferior à média paga por outras indústrias automobilísticas 

em outros estados do Brasil. O entrevistado E4 diz no decorrer da entrevista: “O 
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engenheiro que exerce a mesma função que eu, só que na Ford em Camaçari, ganha 

melhor que eu aqui na Jeep”. O discurso de E4 é confirmado também pelo trabalhador 

E14: 

 

Eu gosto de trabalhar numa empresa dessas, mas não é ótimo, tem que 

melhorar muitas coisas aí, em função dos funcionários. 

Tipo o quê? [Pesquisador] 

Se tivesse um cartão de alimentação, já era uma ajuda, muita gente mora 

de aluguel, aí um salário de 300,00 reais (refere-se à primeira quinzena) 

e 600,00 reais (refere-se a segunda quinzena), como que dá um negócio 

desses? Para tirar 300,00 de aluguel, mais 200,00 de feira, luz e água. 

Não temos o vale refeição, não temos nada bem dizer, só dizer, temos 

plano de saúde, temos Unimed. Não tá compensando esse salário não, 

eu pensei que a Jeep seria outra coisa, bem diferente, de quando estamos 

lá dentro. (E14). 

 

Essas distorções salariais já entraram na pauta de discussões conforme salientado 

por alguns funcionários, mas por enquanto, ainda não obtiveram retorno da empresa. É 

dentro desse contexto de trabalho flexível que há uma tensão estabelecida de 

competitividade, tanto dentro do chão de fábrica, quanto no mercado. Utilizando desses 

argumentos, a empresa impõe aos seus funcionários toda uma lógica de "viver para o 

trabalho". 

É tudo tão mesclado que às vezes o trabalhador vai para casa, mas continua 

pensando no trabalho, fica o fim de semana tentando solucionar um problema referente 

ao seu expediente. É uma verdadeira usurpação da mente o tempo todo. Como explicitado 

por Lazzarato e Negri (2001p. 54): “Dentro dessa atividade, é sempre mais difícil 

distinguir o tempo de trabalho do tempo de produção ou do tempo livre. Encontramo-nos 

em tempos de vida global, na qual é quase impossível distinguir entre o tempo produtivo 

e o tempo de lazer “. 

No que concerne a essa concepção de capturar subjetividades, observa-se que o 

espaço físico da empresa se ampliou ao ponto de alcançar a vida privada. Essas novas 

tecnologias de comunicação e informação intensificam o trabalho através dos e-mails e 

celulares corporativos. Houve basicamente uma conurbação entre a empresa e o lar. 

Dejours (2004 p. 30) afirma que a ideia de trabalho não é essa que as pessoas acreditam 

que se restringe ao fabril, segundo ele: “limitado ao tempo físico efetivamente passado 

na oficina ou no escritório. O trabalho ultrapassa qualquer limite dispensado ao tempo de 

trabalho; ele mobiliza a personalidade por completo”.  
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Os trabalhadores ao saírem da fábrica continuam trabalhando em casa, através do 

e-mail e celulares corporativos. Às vezes passam mais tempo resolvendo problemas 

relacionados ao trabalho do que realmente com a família. É o que se verifica atualmente 

em alguns estudos46, quando se pesquisam sobre o dia a dia de um trabalhador voltado 

para a parte estratégica até a vida de um executivo. São relações que na maioria dos casos 

geram algum tipo de conflito que é baseado quando o trabalho passa a interferir na vida 

familiar ou vice-versa. Em que o trabalhador passa a ter menos tempo para ficar com a 

família, assume menos responsabilidades com os filhos e com a esposa, cobranças, 

insegurança, problemas com o cônjuge (SILVA; ROSSETTO, 2010). 

O discurso da competitividade gera em um segundo momento a necessidade de 

ser também competitivo, ou seja, buscar se qualificar ainda mais, ampliar o conhecimento 

a fim de que possa ocupar um melhor cargo. Essas são mudanças que vem influenciando 

a vida do trabalhador fora do ambiente de trabalho. Denota como o excesso de competição 

demanda cada vez mais um maior comprometimento pessoal, seja de tempo e de energia 

para um melhor desenvolvimento profissional.  

Assim, indagamos para os entrevistados, se eles se sentem realizados como o 

trabalho e o discurso do E12 deixa claro que: 

 

 

Você se sente realizado profissionalmente? [Pesquisador] 

Sim e não. Porque eu tenho tudo que eu gostaria de ter no meu dia a dia, 

profissionalmente (carro e casa pagas pela empresa), mas longe de casa. 

Eu tenho liberdade, eu mesmo faço os meus horários, não tenho 

ninguém me vigiando o tempo inteiro e eu consigo mostrar serviço. Eu 

administro o meu tempo, mas eu estou longe da família (E12). 

 

Tal dinâmica traz consequências graves à vida do trabalhador, reações 

emocionais, de irritação, ansiedade, angústia, além do cansaço físico, dos problemas de 

saúde e de relações afetivas. A seguir, será discutido mais sobre a questão do trabalho 

imaterial, buscando compreender como se dá essa exploração que deixa de ser só física, 

e passa também a ser usurpados a subjetividade do trabalhador como forma de valorização 

do capital. Evidenciando, que as competências passam a ser muito importantes no ato da 

contratação, na qual a empresa não quer mais formar habilidades, o trabalhador deve tê-

las, caso contrário, correr atrás. Essas competências são um conjunto de capacidades, 

                                                           
46 Para maiores detalhes consultar: (MOTA et al., 2008) (SILVA; ROSSETTO, 2010). 
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conhecimentos e qualidades que são inerentes à profissão, mas que também vem da 

existência humana, ou seja, as experiências no decorrer da vida.  

 

3.3 Distinção entre o trabalho e subjetividade no sistema fordista e pós-fordista. 

  

Nos últimos anos do século XX, marcou-se na sociedade uma nova configuração 

do trabalho. Houve mudanças que modificaram o modo produtivo e o mundo do trabalho, 

desde a sua composição, recomposição a sua decomposição do modo de trabalho como 

vivenciado por Ford e Taylor.  

A sociedade industrial na época fordista/ taylorista, concentrou uma mão de obra 

que realizava suas atividades mediante a divisão técnica do trabalho, algo simples e 

repetitivo, um "apêndice da máquina". No entanto, o que se verifica no contexto da 

realidade do trabalho atual, são novas formas do trabalhador perante a produção, criando 

outras subjetividades. Reduz-se à alienação entre a relação do trabalhador e a máquina, 

essa última volta a ser um instrumento da produção (MAGALHÃES, 2008).  

 Com o surgimento do toyotismo, observou-se na sociedade o modo de produção 

que buscava se adequar nessa nova realidade que explodia na década de 1970, com a crise 

de superprodução, como discutido nos primeiros capítulos. Porém, essa organização do 

trabalho tem uma peculiaridade que será abordada nesse subcapítulo. A capacidade de 

capturar a subjetividade do trabalhador, não só apenas dentro da fábrica, mas fora dela, 

nas relações de produção, de consumo e de vida. Observa-se que a forma tradicional do 

trabalho passa a ser insuficiente para dar conta dessa nova realidade do trabalhador 

polivalente.  

Com a implementação das redes informacionais47 como base nessa dinâmica para 

a produção de mercadorias, alterou-se de maneira significativa a organização do trabalho 

e do capital (ALVES, 2011). Estabelece uma relação nova que transforma a relação do 

trabalhador com o seu trabalho. 

O espírito toyotista busca não apenas uma racionalização individual, mas coletiva, 

de engajamento e cooperação. Ele anseia buscar a subjetividade através do corpo e da 

mente, segundo Alves (2011 p.46): “Não apenas conhecer e fazer, mas conhecer e fazer 

instintivamente”. No capitalismo contemporâneo, o aspecto cognitivo passa a ter valor, 

                                                           
47 A rede informacional está inserida não só nas empresas, mas nas casas, nas escolas, ou seja, em todas 

as instâncias em que a produção pode ser realizada em uma totalidade social. 
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segundo Lazzarato e Negri (2001 p. 27), “o corpo na sua totalidade que é explorado, o 

corpo como subjetividade”. Ou seja, não é mais apenas o trabalho imediato, objetivo, e 

nem o tempo de trabalho que dão sustentação para essa nova organização, mas sim a 

apossar-se da produtividade geral, da própria existência humana. 

Toda a habilidade, a sensibilidade, a técnica passa pelo corpo. O corpo em sua 

totalidade, não apenas o cérebro, que é a única fonte do saber e da habilidade. É no corpo 

que o homem tem a inteligência do mundo. Tudo é memorizado e se desenvolvem pelo 

corpo (DEJOURS, 2004). 

O sistema toyota cria condições para uma espécie de um novo trabalhador, isso 

acontece justamente devido à reorganização que acontece no processo produtivo e requer 

uma flexibilidade, compromisso de trabalho em equipe, iniciativa para solucionar 

problemas, capacidade de liderança, conhecimento da produção. 

Segundo um dos entrevistados, ao ser questionado como é a sua rotina de trabalho, 

foi possível identificar no seu discurso a questão das habilidades que o funcionário deve 

ter, segundo Alves (2011 p.55): "o operário é encorajado a pensar "pró-ativamente", a 

encontrar soluções antes que os problemas aconteçam. Cria-se consequentemente, um 

ambiente de desafio contínuo, em que o capital não dispensa, como fez o fordismo, o 

espírito operário". 

 

Como é a sua rotina de trabalho? [Pesquisador] 
O dia a dia é auditar os carros que saem da fábrica é antever os 

problemas, minha função é essa, fazer o diagnóstico dos problemas e 

resolvê-los. Problemas de qualidade (E6). 
 

Há um estímulo para que cada trabalhador possa solucionar determinados 

problemas que possam surgir no decorrer da produção, além de incentivar para 

incrementar o trabalho, técnicas que possam aperfeiçoar e beneficiar a empresa nos 

quesitos de qualidade, segurança e produtividade. Nas fábricas pós-fordistas, os sujeitos 

produtivos, nesse caso os trabalhadores, se constituem primeiro de forma quase 

independente da fábrica. Essa cooperação social do trabalho cria uma independência em 

que cada um torna-se responsável por si e por sua equipe. A gestão da fábrica reduz assim 

o controle direto sobre a organização da produção (LAZZARATO E NEGRI, 2001). 

Há no sistema toyota de produção a nova gestão do trabalho vivo em que o Just in 

time refaz uma “revolução da consciência”. Esse termo é usado por Ohno ao dizer que 

tanto os empresários quanto os operários devem fazer uma mudança de atitude e opinião, 
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se envolver numa luta constante contra o desperdício e se comprometer com os interesses 

da empresa (OHNO, 1997). 

O desperdício que Ohno (1997) se refere e deixa bem claro em seu livro, em que 

a redução é baseada não em dias trabalhados, mas sim, em redução de trabalhadores. 

Trabalhar com um modelo enxuto, sem grandes desperdícios. Por isso, a necessidade em 

se pensar num controle de qualidade diário, em que não necessite retrabalho. Os 

entrevistados E9, E2, E13, são trabalhadores que executam atividades voltadas para a 

inspeção de qualidades. Segundo eles, ao serem questionados de como é o dia a dia da 

rotina de trabalho, todos colocam que a rotina é basicamente fazer um controle e inspeção 

de peças de qualidade para que não haja problema no fim da produção. Essa estratégia 

adotada faz parte do sistema toyota de produção que tenta minimizar os riscos inerentes 

ao processo produtivo, afinal, fazer um recall é bem custoso para uma fábrica, então, usar 

desse mecanismo de inspeção acaba saindo mais vantajoso. 

Tanto a subjetividade quanto o trabalho vivem uma relação única. O trabalho, 

como fora experimentado, valorizado, interpretado, vivido, concebido e de fato como ele 

é, está em constante relação com a categoria da subjetividade. O trabalho é material 

porque ele cria algo ou transforma mediante o esforço físico e habilidades em executar 

determinada tarefa que tem como consequência algo tangível e concreto. Mas, sobretudo 

é imaterial, uma vez que é por intermédio do processo de criação, conhecimento, 

comunicação e cooperação (SANSON, 2009). 

  O que não era requisito na sociedade industrial fordista, o conhecimento, a 

comunicação e a cooperação, passa a ser na sociedade pós-fordista, demandados 

fortemente pelas fábricas ao sujeito do trabalho, o que de fato era repudiado passa a ser 

demandado. 

 Ao entrevistar um funcionário (E12), ele deixou bem claro em seus discursos a 

necessidade de se ter algumas habilidades antes de entrar na fábrica. Segundo ele, a 

empresa vem demandando fortemente certas competências, o que confirma a tese posta 

por Lazzarato e Negri (2001) e Alves (2011), que a comunicação, cooperação e o 

conhecimento, são subjetividades que passam a ter valor dentro da indústria 

automobilística. E12 fica normalmente 15 dias em Goiana-PE, depois um fim de semana 

em Contagem-MG, onde é a sua residência e depois volta para Goiana-PE, encerrando 

um ciclo de mais 15 dias. Ele diz que nem todo mundo da empresa dele, faz essas viagens, 

porque nem todos possuem a habilidade em comunicação. 
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Não são todas as pessoas que viajam. Mas eles (referência aos seus 

superiores), viram em mim essa qualidade. Essa capacidade de saber 

conversar com um cliente, saber tratar um cliente. Viram o meu 

potencial e me fizeram uma proposta de eu ficar viajando pela empresa 

(E12). 
 

 

O trabalho imaterial não se limita ao processo produtivo dentro da fábrica, pelo 

contrário, incorpora todas as externalidades geradas fora do trabalho fabril, fora do muro 

da fábrica. É um conhecimento gerado pela vida, experiência, pelas relações sociais e 

afetivas. Para o capital produtivo isso é importante, ao ponto de incentivar o trabalhador 

a socializar essas aptidões/ habilidades na fábrica.  

 Decorre desse fato que o conceito de qualificação não incorpora o conhecimento 

subjetivo de um novo trabalhador pós-fordista. O conceito de competência que passa a 

ser mais usado, porque não se restringe ao conhecimento técnico. Segundo Leite (2000), 

a partir de agora, são outros atributos que passam a ser valorizados, como a postura 

cooperativa, a capacidade de se adaptar às novas situações e intenção de aprender cada 

vez mais. 

Neste sentido, nota-se que a mais-valia nesse regime flexível de acumulação não 

é mais produzida apenas pelo tempo fabril, mas sim, permanentemente, porque se 

apropria do tempo de não-trabalho, aquele que é baseado pela vida fora do muro da 

fábrica (SANSON, 2009). Sendo assim, esses recursos não são quantificáveis porque são 

de difícil mensuração, pois se tratam de competências subjetivas.   

É capaz de produzir uma relação social (inovação, produção e consumo) e dentro 

dessa perspectiva é que a reprodução desses fatores gera um valor econômico, ou seja, o 

trabalho não produz somente mercadorias no produto final, mas também uma relação de 

capital (LAZZARATO E NEGRI, 2001). 

Na cooperação, é possível racionalizar a produção, buscando intensificá-la. O 

engenheiro e fundador do sistema toyota de produção no Japão -Ohno-, fez um livro sobre 

o Sistema Toyota de Produção, colocando algumas caraterísticas que favorecem esse 

modelo. Uma delas, sem dúvida, é o trabalho em equipe. Ohno (1997, p. 97), faz uma 

comparação entre a questão da equipe e o esporte. Em que diz: “Na manufatura a equipe 

de produção que tenha dominado o sistema just in time é exatamente como um time de 

beisebol que joga bem em equipe”. 
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A relevância que esses atributos passam a adquirir dentro do processo produtivo 

é a essência dessa nova dinâmica, que vem sendo priorizadas nas últimas décadas dentro 

do trabalho industrial, essas que não quantificáveis (SANSON, 2009). 

Torna-se um cenário híbrido de cooperação e competição, inerente ao sistema 

Toyota. A "autonomia" dada a cada trabalhador é fortemente supervisionada pelos 

colegas de equipe, segundo Alves (2011) é: "somos todos chefes é o lema do trabalho em 

equipe no toyotismo". 

 

O que é para você trabalhar no polo automotivo da Jeep? [Pesquisador] 

Hoje está bem proveitoso, bem dizer numa crescente, porque eu saí de 

um ajudante, agora depois mecânico e hoje estou na qualidade 

[sentindo-se entusiasmado]. As peças dos carros tem que passar pela 

minha mão, estou bem satisfeito, é mais uma aprendizagem pra mim. 

[...] 

Tem chances de você crescer dentro da empresa? [Pesquisador] 
Sim, se a gente desenvolver um bom trabalho, temos a chance de ser 

um líder de turma, trabalhando lá com muita atenção, você pode ser um 

líder e comandar diversas pessoas (E9). 
 

A princípio é interessante constatar na primeira fala do E9, em que o fato de passar 

por um processo de ascensão profissional dentro da fábrica e a possibilidade de um dia 

tornar-se líder é bom, porque assim você pode comandar outras pessoas da equipe. Nesse 

momento, na sua opinião é motivo de orgulho conseguir ser um líder.  A ideia advinda da 

fala do E9 é uma característica particular de um trabalhador do sistema flexível de 

produção. Onde ser um trabalhador proativo, gera um destaque entre os demais. Na visão 

dele, conseguir uma promoção no cargo de líder, é decorrente de um bom desempenho e 

empenho realizado dentro do polo automotivo Jeep. 

Nesta outra fala, podemos apreender que o trabalho em equipe também é 

competitivo. Essa ideia de conseguir usurpar ao máximo as habilidades, os valores 

morais, intelectuais, dentro do processo produtivo, demonstra a competição como uma 

simples forma de sobrevivência para se manter dentro da fábrica. Acontece que as 

consequências advindas dessa busca incessante em competir acarretam efeitos graves no 

indivíduo.  Como relata o E11: 

 

É bom trabalhar em equipe. Cada um ajuda o outro, faz sugestões. Tem 

essa parte legal, criamos um senso de família. Mas, como toda família 

tem crise, a nossa não poderia ser diferente. Quando alcançamos uma 

meta é maravilhoso, todo mundo fica feliz, mas quando perdemos, aí 
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complica. Os olhares mudam. Sabemos quem prejudicou a equipe. Já 

passei por isso. É como perder a copa do mundo sozinha. A pessoa sabe 

quando é a culpada.  
 

 

Nesse aspecto, um depoimento corrobora com esse sentimento de se sentir incapaz 

de continuar realizando as suas atividades dentro da fábrica: 

 

Você trabalhava na parte de produção? [Pesquisador] 

De produção. 

Você trabalhava mais ou menos quantas horas por dia? [Pesquisador] 

O normal. Quando tinha hora-extra, a gente concordava e eles sempre 

perguntavam, quem quisesse, ia. 

É muito desgastante o trabalho? [Pesquisador] 

Sim muito puxado, mas eu achei bom. Eu não achei ruim não. A gente 

chegou numa meta lá, assim bateu a meta melhor que os italianos, nisso 

eu fiquei muito alegre com isso, e toda equipe, mas só que eu fiquei 

com três dias de atestado, por causa da coluna, mas foi muito bom, 

fiquei assim admirado mesmo e eu não sabia, apenas estava trabalhando 

porque eu gosto disso, gosto desse exercício, mas quando chegaram a 

falar, poxa a gente bateu a meta e superamos os caras de lá [referência 

aos italianos]. 

Mas, também com muita gente doente? 

É não sei se os outros ficaram. Eu sei que eu fiquei muito, eu saí por 

causa disso, por causa da minha oscilação. O ruim foi esse. 

 Começou a ficar doente com frequência? 

É, aí começou atestado... 

Vocês eram treinados pelos italianos? 

Sim, eles vinham e os brasileiros superiores que trabalham lá, os 

superiores também vinham explicavam, diziam, fazia assim algumas 

descrições pra gente seguir e ia (E10). 

  

 
  

O entrevistado da última fala, demonstra que o trabalho é intenso, desgastante, 

mas ao mesmo tempo, ele sentiu realizado por a equipe “vencer” os italianos. Isso 

corrobora com a estratégia de Ohno (1997), ao comparar o trabalho em equipe com o 

esporte, em que habilidades individuais quando usadas em coletivo, são fundamentais 

para garantir o sucesso, nesse caso da produção. Mesmo que isso tenha prejudicado a sua 

saúde, ele se sente frustrado, porque não consegue mais trabalhar, uma vez que o seu 

corpo não consegue aguentar tamanha pressão. Aos trabalhadores só resta os problemas 

psicossomáticos, estresse, ansiedade, crise de pânico, sobrecarga física, Ler/ DORT 

(Lesões por esforços repetitivos/ distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), 

além de pressões, assédios sobre as metas (BORSOI, 2011; LEITE, 2000; ANTUNES, 

2009). Esse trabalhador acabou saindo do quadro de funcionários do polo automotivo no 
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decorrer da pesquisa, mas quando questionado se ele voltaria a trabalhar na fábrica, ele 

afirma: 

 

Eu não pretendo tá na mesma área, espero que seja diferente, mas se me 

chamarem eu não retorno lá de novo, porque também não adianta estar 

lá e ser prejudicado, porque eu sei o meu limite e o meu estado, então, 

não é o só o dinheiro que vai me fazer...vai ser a experiência, ser for 

uma nova experiência, uma área diferente que não force tanto no meu 

caso, eu volto (E10). 

 

 

 Os discursos dos três últimos trabalhadores (E10, E11 e E9) demonstram 

claramente que essa organização do trabalho realiza mudanças que atinge não apenas o 

corpo físico, mas o emocional do trabalhador, que se sente frustrado, porque quando os 

acertos da equipe são bons, todos saem ganhando, mas quando a equipe perde uma meta, 

os erros passam a ser individuais. É nesse momento que o medo invade a mente do 

operário, afinal, em decorrência do erro, o risco de perder o emprego passa a ser diário. 

 No decorrer das entrevistas, havia um discurso bastante institucionalizado, com 

frases cortadas, por exemplo: “Deixa ver o que mais eu posso falar.” Nesse quesito, torna-

se importante salientar a figura do trabalhador que “vive para a empresa”, mas sente 

dificuldade de fazer qualquer julgamento em relação ao trabalho. Os entrevistados, na 

maioria dos casos, se mostravam desconfortáveis quando as perguntas permitiam dar 

margem para alguma crítica ao polo automotivo Jeep, ao ponto de voltar e se esquivar 

para o discurso institucional. Observa-se que há uma natureza paranoica de perseguição, 

um medo de que o teor das entrevistas fosse chegar à empresa ou que a fábrica pudesse 

de alguma forma ficar sabendo. 

Esse medo, não surge dentro do modelo de acumulação flexível, pelo contrário, 

esses receios em falar qualquer coisa sobre a fábrica vêm desde o fordismo, quando Ford, 

encaminhava alguns assistentes sociais que pudessem investigar e coletar qualquer 

informação acerca da empresa. Gramsci (2008), relata bem como essas visitas 

aconteciam. Houve uma naturalização de que não se pode ceder qualquer informação 

sobre o trabalho para um desconhecido. 

Nesse novo modelo, há uma captura em todos os sentidos, não apenas no que 

restringe às habilidades, ao conhecimento, a cooperação dentro e fora da fábrica, mas 

impôs à sociedade, dentro da sua totalidade, uma nova forma de viver no mundo. Ser 
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competitivo, ser bom o suficiente, conseguir se expressar, estar disposto a trabalhar fora 

da empresa, passaram a ser requisitos do capital. 

Ao colocar ao trabalhador o discurso da competitividade, gera em um segundo 

momento a necessidade de ser também competitivo, ou seja, buscar se qualificar ainda 

mais, ampliar o conhecimento a fim de que se possa ocupar um melhor cargo. Então, o 

trabalho torna-se trabalhar em todos os sentidos de forma incessante a fim de adquirir 

mais conhecimento para garantir seu posto. É como se fosse interiorizado, não mais 

externo ao trabalhador (SANSON, 2009). 

O homem que não se adapta a essa mais nova subsunção, sente-se fracassado por 

não conseguir inserir-se dentro do mercado de trabalho. Há, além disso, nos decorrer das 

falas dos entrevistados, o discurso interiorizado da empresa. É como se o trabalhador não 

apenas usasse a camisa da empresa, mas passasse a ser uma empresa toyotista que precisa 

buscar eficiência, qualidade, novas maneiras de se relacionar, o que gera uma 

predisposição em sacrificar os interesses próprios para o bem da fábrica (PIMENTA E 

CORRÊA, 2002). 

É, portanto, o que Alves (2011) coloca, que hoje em dia há uma oferta 

considerável de livros de autoajuda e são reflexos das inovações sociometábolicas do 

capital que invade a vida das pessoas, impondo elementos do espírito do toyotista. São 

livros que tem como títulos: “Você vai vencer”, “Você vai se dar bem”, ou reportagens 

de cunho como essa: “As cinco características de um funcionário exemplar” ou “Como 

ser um líder de sucesso”, impondo ao trabalhador a necessidade de ser sempre o melhor, 

porque se ele não buscar isso, outro será. Consequentemente o que se presencia na 

sociedade é na verdade, um medo que se expande em cada indivíduo de se sentir um 

fracassado. 

De um modo geral, conforme apresentado, presenciamos que as relações de 

trabalho no mundo contemporâneo aplicado ao polo automotivo Jeep continua seguindo 

as mesmas premissas de exploração do capital frente ao trabalhador. Embora tenham sido 

realizadas mudanças na organização, o uso de robôs, a capacidade do operário em 

executar várias tarefas ao mesmo tempo, proativo, líder, comunicativo, competitivo e 

polivalente, essas características demonstram que tais transformações não 

necessariamente tem referência a uma melhor forma de trabalho. O que acontece são 

novas formas de usurpar a capacidade física, intelectual e subjetiva do operário. O pensar 

e o executar, não os pertencem mais, porque a fábrica apropria-se não só do produto, mas 
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do indivíduo e de sua vida. Desta forma, constatamos, que a ideia de que as relações de 

trabalho na Jeep ao mesmo tempo que são velhas, por continuarem com a exploração do 

trabalho material, são novas porque também permite a extorsão do trabalho imaterial. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao iniciarmos essa pesquisa, buscávamos compreender as relações de trabalho 

dentro do polo automotivo Jeep na região de Goiana-PE, sobretudo nas questões voltadas 

para a organização do trabalho e a caracterização de um trabalhador polivalente dentro da 

fábrica automobilística. Esse objetivo fora proposto na tentativa de pesquisar quais 

transformações recentes vem ocorrendo dentro da organização do trabalho em um polo 

automotivo considerado um dos mais modernos do mundo, que se coaduna a uma lógica 

de acumulação flexível. 

No decorrer da pesquisa de campo, foi possível verificar as primeiras dificuldades, 

especialmente quando se trata do medo e insegurança dos trabalhadores em repassar 

qualquer informação à respeito da fábrica. Todavia, mesmo com essas dificuldades, 

bastante comuns e evidenciadas por outros pesquisadores, obtivemos informações de 

alguns trabalhadores que se propuseram a expor um pouco o seu dia a dia de trabalho e 

vida. Esses discursos permitiram adentrar em uma outra realidade que proporcionou a 

estrutura do nosso estudo. 

A fim de conseguir uma análise mais profunda, foi necessário criar uma base 

teórica que está presente nos primeiros capítulos desse estudo e que é desenvolvida a 

princípio, sobre as mudanças na organização do trabalho desde o período caracterizado 

como fordista (1920-1960). Aqui, evidenciamos que o trabalhador tem um nível de 

simplificação das suas atividades, uma separação entre a concepção e a execução, sem 

intervir no processo de trabalho, não permitindo que o trabalhador tenha noção do 

processo produtivo como um todo. No entanto, pós-crise do capital na década de 1970, 

houve um período de transição para um regime de caráter liberal com uma organização 

fabril baseada no sistema toyotista de produção. Nesta fase, essas mudanças no mundo da 

do trabalho foram capazes de influenciar vários países, sobretudo no aumento da 

produtividade.  

Em um segundo momento, discorremos sobre a questão da indústria 

automobilística no Brasil, buscando entender a sua formação principalmente na região de 

São Paulo, que a posteriori passa por um momento de desconcentração produtiva 

industrial, que é consubstanciado com a instalação de novas indústrias, como é o caso da 

Fiat em Betim-MG e a agora mais recentemente o polo automotivo Jeep na região 

nordeste do Brasil. 
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A escolha de Goiana para a instalação da Jeep, foi realizada mediante políticas de 

atração de grandes investimentos, ofertadas pelo o governo do estado e municipal. Nesse 

caso, com a expectativa da ida da Jeep para a região, o município passou por um período 

de fortes transformações econômicas, espaciais, culturais e sociais. Observou-se que, 

desde o período de construção da fábrica, houve uma migração intensa de pessoas de 

outros locais do nordeste, bem como de outras regiões do Brasil e do mundo. Com isso, 

a cidade que nunca presenciou algo desse nível verificou que não tinha condições de 

receber tamanha quantidade de pessoas e os problemas começaram a aparecer. Primeiro, 

muito colocado pelos moradores locais, foi o aumento dos preços dos alugueis, além dos 

bens de consumo duráveis e o aumento da oferta de setores de serviços como o número 

de restaurantes, lanchonetes e cafés pela cidade. Muitas franquias aproveitaram o cenário 

e se instalaram na região. Uma crescente nesses dois anos é o aumento da oferta de cursos 

técnicos e de faculdades particulares. 

Os problemas sociais são diversos, aumento da violência, dos casos de abusos e a 

multiplicação de moradores de rua. Há casos de muitas famílias que largaram tudo em 

suas cidades de origem, na expectativa de conseguir algum emprego na fábrica, contudo 

nem sempre isso aconteceu. Houveram casos, segundo relatos, de pessoas que não tinha 

dinheiro para voltar para sua residência e passaram a esperar uma solução da prefeitura 

de Goiana. Esse passou a ser um problema contundente na região, para qual o governo do 

município ainda não dispõe de políticas que atenue essa situação. 

 No entanto, ao analisar o nosso objeto de estudo, verificamos que boa parte dos 

funcionários com baixa qualificação são moradores do município, enquanto os que tem 

maiores qualificações são naturais de outras localidades que preferiram morar em cidades 

próximas, como João Pessoa e Recife, por essas oferecerem maior oferta de serviços. Isso 

demonstra que a maioria das funções de maior nível de qualificação ainda ficam restritos 

às pessoas do Sudeste ou de estrangeiros e que para a população local, só resta o trabalho 

com menor qualificação e parco salário. 

No que diz respeito às relações de trabalho dentro da fábrica, observamos as 

características de um trabalhador polivalente que vive para o trabalho, polivalente e o 

paradoxo entre competitividade e solidariedade (individualismo x equipe) e a questão da 

liderança que são todas estratégias de potencializar a produtividade do operário na 

produção de veículos. Por outro lado, percebemos a usurpação máxima do trabalhador 

que não se limita a sua força de trabalho física, mas sobretudo, pela exploração da mente.  
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 Outro achado de nossa pesquisa, foi a questão dos problemas de saúde expostos 

pelos funcionários que sofrem por exercerem jornadas diárias desgastantes, onde em 

muitos casos, apresentam problemas na área da coluna e LER/DORT. Outro ponto, mais 

específico da organização do trabalho, está voltada no âmbito da jornada de trabalho. No 

decorrer da pesquisa, especialmente os trabalhadores que moram em João Pessoa, 

relataram o cansaço diário de todos os dias ter que enfrentar o caminho de casa ao 

trabalho, além de muitas vezes comparecer à fábrica nos finais de semana.  Na questão 

do desvio de função, constatamos que o polo automotivo Jeep fere o direito do salário 

igual para o trabalho igual e que, em muitos casos, os trabalhadores exercem uma 

determinada atividade e recebem por outra de salário inferior.  

 Outro ponto que corrobora com a análise do trabalhador polivalente é a tendência 

das empresas demandarem por um operário que tenha determinadas habilidades voltadas 

para comunicação, cooperação, conhecimento e experiências de vida. Competências que 

passam a ser neste momento valorizadas no mercado de trabalho, daí, percebemos que 

não basta apenas uma boa qualificação, aliás, um achado curioso nessa pesquisa, o que 

importa é usurpar toda subjetividade do trabalhador. Nas entrevistas, verificamos que 

muitos falavam da necessidade de ser o melhor empregado e de estar sempre proativo 

para resolver os possíveis problemas da empresa. 

 Dentro dessa perspectiva, encontra-se o trabalho imaterial, que não se limita ao 

processo produtivo, mas que incorpora toda o aprendizado gerado fora da fábrica. É um 

conhecimento que é constituído no decorrer da vida, das relações afetivas e sociais. Todo 

o adicional das habilidades não são quantificáveis, ou seja, o trabalho imaterial não é 

medido, sendo assim, não se recebe o proporcional salarial 

 O trabalho no pós-fordismo, é capaz de impedir ao trabalhador o bem-estar de 

ficar com a família, o espaço e tempo para desenvolver momentos de prazer. Segundo os 

depoimentos coletados, fazer hora-extra é bom porque a renda dentro de casa aumenta 

significativamente, no entanto, em alguns casos, sofrem pressão da família por perderem 

o convívio familiar. Isso não difere dos trabalhadores que são mais qualificados e usam 

aparelhos celulares e e-mails corporativos. Quando acham que estão em casa, na verdade 

estão ainda no trabalho, porque continuam exercendo suas atividades do labor dentro dos 

seus lares. 

 Essas discussões recentes acerca da flexibilidade da jornada de trabalho é um tema 

que proporcionou na pesquisa visualizar todas essas consequências mais de perto para o 
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trabalhador, com a justificativa que esse mecanismo de flexibilização geraria mais 

emprego dentro da sociedade. Entretanto, constatamos uma maior precarização e 

intensificação do trabalho. 

Por outro lado, podemos afirmar que os investimentos feitos pelo polo automotivo 

Jeep em parceria com governo do estado e município, a curto prazo, trouxeram para os 

trabalhadores da região, uma possibilidade de ascensão econômica e de mobilidade 

social, em um histórico de uma economia baseada por uma forte presença comercial, na 

pesca e, sobretudo agrícola, com a produção de cana de açúcar. Constatamos mudanças 

significativas no mercado de trabalho local, inclusive por alavancar o direito a benefícios 

com carteira assinada e plano de saúde. Por se tratar de um fenômeno novo e recente, não 

sabemos quais serão os impactos da fábrica no mercado de trabalho da região a longo 

prazo. Esse assunto não é objeto de nosso trabalho, mas como apareceu nos discursos dos 

trabalhadores, abre espaço a novas pesquisas. 

Outro aspecto da pesquisa, que enseja futuras discussões, é relativo ao modelo 

espacial adotado para instalação das indústrias em cidades como Goiana. Não seguiu a 

lógica das chamadas cidades-fábricas fordistas. O que presenciamos atualmente é que a 

fábrica não mais necessita ser a base para a formação da cidade, pelo contrário, temos o 

polo automotivo Jeep em que os seus trabalhadores moram em outras cidades, ao mesmo 

tempo em que se tem um porto próximo para escoamento e recebimento de matéria-prima, 

tem-se os polos de desenvolvimento dentro do estado de Pernambuco, que permite uma 

conexão desses fluxos de informações e produção. São um conjunto de fatores que 

perpassam a região de Goiana, atingindo locais circunvizinhos.  

 Por fim, é necessário notabilizar as limitações desse estudo. No início, pensamos 

em analisar a questão da representação dos moradores da cidade de Goiana, o que seria 

na perspectiva deles, trabalhar em uma fábrica do porte da Jeep, comparando as falas com 

os trabalhadores mais qualificados que moram em outras cidades. No entanto, no 

desdobrar da pesquisa, houveram desencontros e dificuldades no que diz respeito, 

sobretudo, ao acesso ao segundo grupo, tornando-se esse proposito impraticável.  

Conforme mencionado na metodologia, tivemos dificuldades em ter acesso à 

informações da organização do trabalho e da produção direta do polo automotivo Jeep, 

que impossibilitou confrontar determinadas informações alcançadas com o discurso dos 

trabalhadores. Além disso, outra restrição presente no estudo foi a questão de criar uma 

relação com o entrevistado, a fim de conseguir captar maiores níveis de relatos, conforme 
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retratado no capítulo 3. Sendo assim, muitos operários tinham receio de passar qualquer 

tipo de opinião acerca da fábrica e, quando passavam, notávamos que a mensagem tinha 

muito da instituição nos seus discursos.  
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7- ANEXOS 
 

Anexo A – Construção da fábrica da Fiat. 

                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMPHAM (2016). 

 

Na parte esquerda, é possível observar a dimensão do empreendimento no ano de 

1970. Já, ao lado direito, em frente ao terreno, é onde ficou localizada a favela 

Teresópolis. 

Anexo B: Local da terraplanagem da Fiat em Betim 

Fonte: IMPHAM (2016). 
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Anexo C: A obra em andamento em 1972. 

 

 
 Fonte: IMPHAM (2016). 

 

 

 

Fonte: IMPHAM (2016). 
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Anexo D: Manchete do Jornal Opinião (1973) com a vinda da Fiat para MG. 

 

Fonte: Jornal Opinião (1973). 
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Anexo E: Evolução das indústrias automotivas (localização no ABC Paulista até década 

de 1970). 

 

 
     Fonte: Correia (2008) 
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Anexo F: Relação das sistemistas do polo automotivo Jeep. 

 

Fonte: AUTOMOTIVE BUSINESS (2015). 

 

 

EMPRESA 

(ORIGEM) 
PRODUTOS 

ÁREA 

(M²) 
EQUIP.* 

    

Adler Pelzer 

(Alemanha) 

Isolamentos, tapetes, forração de teto 15.850 25 

Brose (Alemanha) Módulos de porta, regulador de janelas 4.608 13 

Denso (Japão) Climatização (HVAC), arrefecimento do 

motor (ECM), módulo frontal (FEM), 

motor de partida, alternador, limpador de para-

brisa 

5.616 39 

Faurecia Magneti 

Marelli (França e Itália) 

Painel completo, console central, painéis 

de portas, para-choques plásticos 

54.000 32 

Lear (EUA) Bancos 18.563 419 

Magneti Marelli 

Stamping (Itália) 

Estamparia de componentes estruturais e 

de suspensão 

20.000 40 

Magneti Marelli 

Welding 

Soldagem de subchassi e componentes 

estruturais 

12.000 122 

Magneti Marelli PCMA Tanques plásticos de combustível, 

montagem de pedaleira 

11.520 10 

Magneti Marelli 

Suspension Assembly 

Montagem do sistema de suspensão com 

mola, amortecedor, braço oscilante, disco 

e pinças de freios 

11.520 14 

Magneti Marelli 

Suspension Welding 

Soldagem do sistema de suspensão 10.368 94 

Pirelli (Itália) Montagem de pneus em rodas 5.184 12 

PCM (Itália) Conjuntos soldados estruturais de chassis 

e das estruturas dos bancos 

23.000 159 

Revestcoat 

(Betim, MG) 

Tratamento superficial de peças metálicas, 

montagem de subcomponentes, 

aplicação de adesivos em peças de 

reposição, preparação de embalagens de 

peças de reposição 

13.096 5 

Magneti Marelli 

Sole Prima (Itália) 

Peças plásticas de acabamento, incluindo 

colunas internas, tampa interna do 

porta-malas, protetor de cárter, molduras 

externas, caixas de roda 

20.736 46 

Saint Gobain Sekurit 

(França) 

Montagem e preparação de vidros 3.456 3 

Tiberina (Itália) Conjuntos soldados estruturais de chassis 18.432 256 

Total  247.949 1.298 


