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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende mapear a região do ABC dando ênfase ao 
processo de desenvolvimento industrial e ao aumento da densidade demográfica 
decorrente. Isto se dá a partir do estudo quantitativo da mão de obra necessária. que 
reflete diretamente no emprego. O enfoque será mais acurado nesse aspecto. Num 
primeiro momento, aborda-se o contexto histórico, análise do processo de 
urbanização do século passado, que culmina com a instalação das indústrias na 
região. A abertura econômica do início dos anos 90, a aplicação de novas 
tecnologias e novas ferramentas de administração também fazem parte desse 
contexto. Nesse período o processo de industrialização sofre uma reestruturação 
comprometendo a aptidão regional, a chamada “desindustrialização”. O foco 
principal será a indústria automobilista, sem dúvida a de maior importância para e na 
região. No segundo momento, descreve-se quantitativamente o processo de 
mudança do comportamento da região e, analisa-se em paralelo, o desemprego e 
emprego nos setores industrial e de serviços. no período que compreende a última 
década do século XX , início do XXI. Por fim, mas não de menor importância, busca-
se descrever e entender o surgimento das novas aptidões, geradas principalmente 
pela mudança de alocação das indústrias. Analisando questões como transformação 
da aptidão regional emprego e desemprego com base nos dados disponibilizados 
pelas instituições de pesquisa, buscando correlações entre variáveis para enfim, 
determinar como de fato se encontra hoje o emprego, o trabalhador e principalmente 
o processo industrial da região. 
 
 
 
Palavras-chave: desindustrialização; reestruturação regional; emprego; desemprego. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper is focused in the Brazilian ABC region (which comprehends Santo Andre, 
São Bernardo and São Caetano and four other cities in the São Paulo metropolitan 
area), emphasizing the industrial development and the eventual demographic density 
growth. The study is conducted by means of the analysis of the required manpower 
and its direct reflections in employment levels. In the first part the historical context is 
settled along with the analysis of the urbanization process that ended with the 
installation of the industrial plants in the area. The economical openings of the ‘90s, 
the application of new technologies and administrative tools are also inserted in such 
context. At that point, the industrialization process is restructured in a way that the 
regional aptitudes are compromised: the so-called “deindustrialization”. The 
mainstream of the study is then concentrated in the automotive industry, by far the 
most relevant in the, and for the region. In the second part, a quantitative description 
of the behavior changes in the region and, at the same time, the unemployment in 
the industrial and service areas between the last decade of the 20th century and the 
beginning of the 21st one is done. A last, but not of lesser importance, the paper 
describes and explains the emerging of a new set of vocational aptitudes generated 
mainly by changes in the industrial profile. Analyzing issues like the shift in regional 
aptitudes and employment and unemployment based on available data from 
research institutes, correlations are made to determinate the present status of the 
employment level, the manpower status and the actual industrial process in the 
mentioned urban region. 
 
 
 
Keywords: deindustrialization; regional restructuration; employment; unemployment. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

O tema do trabalho advém do interesse em se compreender o mercado 

de trabalho e suas variações, especificamente na região do ABC paulista. 

Autores como Ricardo Antunes, que em seu livro Adeus ao Trabalho, 

refletem sobre o possível desaparecimento da questão da classe que vive do 

trabalho, a retração do operário tradicional de uma era do fordismo, as novas formas 

de trabalho como o toyotismo, a perda de referência do trabalhador com uma nova 

ordem globalizada e de dinamismo das transformações nos processos produtivos e 

na gestão de pessoas e organizações. 

Marcio Pochmann, por sua rigorosa crítica com relação a precarização do 

trabalho atualmente que evidencia uma tragédia social e considerando os novos 

padrões de produção. 

Manuel Castells, que analisa a construção teórica sobre a sociologia 

urbana em torno dos problemas da cidade. 

Outra motivação foi a intrigante manifestação de nossos pais que em 

gerações anteriores pregavam o emprego vitalício, que propiciasse a oportunidade 

de segurança e sobrevivência do trabalhador, contando com uma aposentadoria que 

suprisse suas necessidades até o fim da vida. 

Ao mesmo tempo em que tais manifestações eram apregoadas, novas 

gerações de trabalhadores ingressam no mercado de trabalho ainda com as 

mesmas características e visão de futuro das gerações anteriores. 

O comportamento das organizações foi se modificando para atender a 

ocupação do espaço mercantil (que o capitalismo exige), razões tecnológicas e por 

diminuição dos custos operacionais, levando a uma mudança do comportamento do 

trabalhador, especialmente daquele que carrega em seu ambiente de formação o 

discurso de que se sustentar no emprego seria a forma de obter e manter uma 

condição adequada de sobrevivência e atendimento a suas necessidades, atuais e 

futuras, assim como de sua família. 
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A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP foi e é uma referência de 

grande concentração de empresas, principalmente no setor industrial que, em vários 

momentos da industrialização do país, respondeu por uma parcela importante da 

produção nacional, sendo conhecida como berço da indústria automobilística. 

Especialmente a região localizada a sudeste da metrópole de São Paulo, 

(capital do estado), conhecida como Grande ABC, que serviu de pano de fundo para 

o desenvolvimento esta pesquisa, devido aos seguintes aspectos: 

a) A mão de obra que à época da instalação do principal segmento 

industrial, o automobilístico, era abundante, sem grande qualificação, o 

que barateava o custo da produção; 

b) A região se desenvolveu por sua localização estratégica, em relação 

ao escoamento da produção e de suprimentos. O estímulo vem a partir 

da construção da malha ferroviária, rodoviária, pela modernização dos 

portos e também por hidrovia; e 

c) A localização da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP e seu 

programa de pós-graduação, que busca entender o ambiente em que 

se insere. 

 

1.2 A PROBLEMÁTICA 

 

Com o passar do tempo, principalmente no período compreendido entre 

as décadas de 1980 e 1990, (observando-se as mudanças de comportamento) 

instaura-se um novo ritmo de produção. Em função de fatores macro-ambientais, 

como mudanças sucessivas de políticas econômicas, tecnológicas, políticas 

governamentais, e do fortalecimento sindical e social, há a fuga das empresas da 

região metropolitana de São Paulo, promovendo o desenvolvimento industrial de 

outras regiões do país, causando a chamada “desindustrialização” do ABC. 

É neste contexto conturbado que a problemática apresentada se forma. 

Durante as décadas do fortalecimento industrial (1950, 60, 70, 80 e parte 

de 90), as exigências de qualificação foram se transformando. Na virada do século 

XX para o XXI, os trabalhadores passam a integrar uma nova dinâmica na busca de 
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oportunidades de trabalho, especialmente aqueles, que enfrentam pela primeira vez 

tal empreitada. 

Basta observar os índices de desemprego da RMSP (incluindo o ABC) 

em que nos últimos anos as taxas oscilam entre 17 a 19 %. Para os que buscam 

trabalho na faixa etária entre 15 a 17 anos essas taxas chegam a 40%, segundo o 

DIEESE – Departamento Intersindical. Se extrapolarmos a faixa etária para até 24 

anos, este indicador aumenta sensivelmente para 44%. 

As organizações são preparadas e flexíveis às mudanças, podem buscar 

oportunidades externas à região, e detém o poder nessa tomada de decisão. Isso 

pode comprometer um contingente populacional de trabalhadores que são 

preparados para o trabalho tradicional, que carrega consigo tais conhecimentos e 

toda uma gama de aspectos culturais regionais, perde espaço e, percebendo isso 

buscam novos postos de trabalho. Ou esse trabalhador se encaixa a nova realidade 

ou transfere-se para outro setor da economia, para a informalidade, ou mesmo para 

a margem do contexto do trabalho. 

 

1. 3 O TEMA 

 

O tema refere-se ao mapeamento, a investigação e conhecimento de um 

ambiente de transformação na organização estrutural e industrial da região do ABC 

e da formação do trabalhador que se lança ao mercado de trabalho atual. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral 

 

Investigar e mapear os aspectos da desindustrialização ou do processo 

de reestruturação produtiva, observando aspectos sócio-econômicas e culturais do 

trabalho das novas gerações na região do grande ABC. 

1.4.2 Específicos 



 4 

a)  Descrever o processo quantitativo da formação da industrialização da 

região. 

b)  Descrever a evolução dos aspectos da estrutura sócio-econômica da 

região. 

c)  Descrever de forma quantitativa o processo da formação da mão de 

obra economicamente ativa, frente às mudanças e a nova ordem 

estrutural da região. 

d)  Explorar a correlação dos fatores e variáveis que compõem o 

mapeamento; 

 

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

O trabalho procura responder questões como: 

a. Há realmente uma mudança na quantidade da produção industrial no 

ABC? 

b. Desindustrialização é uma realidade? 

c. Há uma transferência da competência regional da atividade industrial 

para o setor de serviços? 

d. O longo do tempo identifica-se mudança na especialização regional? 

Quais os fatores que corroboram para que ela aconteça? 

e. E há esse ambiente conturbado, a nova geração de trabalhadores 

carrega em si conhecimentos e cultura que os capacitem a entender, enfrentar e 

inserir-se nesse novo cenário? 

f. Existe correlação entre os fatores e variáveis que compõem o 

mapeamento dessa estrutura? 
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1.6 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

O estudo pretende, guardadas suas restrições e proporções, contribuir 

para: 

a) Um mapeamento sistematizado de informações que poderá balizar o 

processo de tomada de decisão dos setores de recursos humanos, e do segmento 

dos trabalhadores localizado na região do ABC ou outras que possam passar por um 

processo semelhante de transformação; 

b) Propiciar uma reflexão da infra-estrutura referente ao sistema de 

ensino e do processo de formação do ensino fundamental regional, na preparação 

de pessoas para o mercado de trabalho que passa por profundas transformações; 

c) Fundamentar e/ou assessorar instituições na região, que se dediquem 

ao preparo e a qualificação de mão de obra; 

d) Auxiliar na condução de políticas públicas de apoio à sociedade; e 

e) Especialmente, propiciar aos pesquisadores um conjunto de dados e 

informações para futuras pesquisas e reflexões. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Métodos 

 

a) Abordagem teórica, e análise de dados secundários; e 

b) Pesquisa descritiva. 

 

1.7.2 Material 

 

a)  Revisão bibliográfica dos assuntos relacionados ao contexto do 

cidadão na região. 
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b)  Dados secundários como: 

Levantamentos estatísticos institucionais (IBGE, Fundação SEADE, RAIS 

TXT/MTB – Condefat (Ministério do Trabalho), dentre outras). 
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2 AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA E DA 

REGIÃO. 

 

2.1 O PROCESSO HISTÓRICO E ECONÔMICO DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

BRASILEIRA. 

 

Antes de 1930 o Brasil já havia conhecido o que os historiadores 

chamam de surtos industriais.  

O primeiro deles aconteceu na segunda metade do século XIX com João 

Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que chegou a possuir cerca de 60 

empresas e até um banco. Mauá não conseguiu levar a bom termo suas aspirações, 

pois os interesses internacionais não permitiam um crescimento industrial no país 

daquela época. 

Nosso outro pequeno surto industrial aconteceu em São Paulo no início 

dos anos 20 do século passado e foi à base para o processo de industrialização. 

Porém para entender o processo industrial brasileiro é preciso falar da 

Grande Depressão, que assolou o mundo no final da década de 1920. 

Um excesso de produção, altas taxas de desemprego, e a desaceleração 

do consumo levaram a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. Foi a 

chamada quinta feira negra, quando várias indústrias abriram falência e fortunas 

foram perdidas da noite para o dia. As conseqüências foram nefastas e de 

proporções nunca vistas pelo mundo. O resultado imediato: recessão. 

No Brasil no período da Grande Depressão houve uma queda no nível de 

renda de 25 a 30% e um aumento no índice de preços dos produtos importados da 

ordem de 33%. Conseqüentemente houve a redução das exportações em 60% o 

que baixou o produto interno de 14% para 8%. A demanda, (ou parte dela) agora, 

passou a ser atendida pela oferta interna (LACERDA, 2000, p.71). 

A demanda interna passou a ter uma importância crescente nessa 

conjuntura de recessão mundial. Isto criou uma situação nova, onde o setor ligado 

ao mercado interno passou a ter grande importância no processo de formação de 

capital e no conjunto de investimentos no país. 



 8 

Furtado (1980, p.198) afirma sobre o assunto que, “o fator dinâmico 

principal, nos anos que se seguem à crise, passa a ser, sem nenhuma dúvida, o 

mercado interno”. 

Nos anos 1930 o Brasil também assistiu a uma crise no setor cafeeiro, o 

que levou a uma mudança drástica nos investimentos. 

A crise do café afugentou os capitais investidos na cafeicultura. Parte 

desses capitais foi absorvida pela agricultura de exportação, principalmente a do 

algodão, seus preços mantiveram-se estáveis durante a crise econômica mundial, 

parte, foi absorvida pela nascente indústria nacional. 

No primeiro momento de nossa efetiva industrialização não foi necessária 

a importação de máquinas e equipamentos, pois foi possível utilizar a capacidade 

ociosa já existente, oriunda do surto industrial da década de 1920. Em um segundo 

momento foi possível importar máquinas e equipamentos a preços mais baixos, 

devido, principalmente, ao fechamento de fábricas no exterior, por conta da 

depressão mundial. 

Neste mesmo contexto ocorria o crescimento da procura por bens de 

capital, com um aumento considerável dos seus preços de importação, devido a 

desvalorização cambial. Criou-se assim, as condições que propiciaram à instalação 

de uma indústria de bens de capital no Brasil. 

Lacerda (2000, p. 72) acrescenta: “o saldo deste processo para a 

economia brasileira foi a rápida ascensão da indústria, que passou a ser o fator 

dinâmico principal da criação da renda interna”. 

No período compreendido entre 1930/39 o contexto interno brasileiro era 

o seguinte: 

a) O Governo de Getúlio significava uma renovação política; 

b) Há a adoção de políticas de incentivo a industrialização; 

c) Criação de oportunidades de investimentos internos; 

d) Nascimento da burguesia industrial. 

e) Crescimento constante da demanda interna; 

f) Aumento dos preços das manufaturas; 
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g) Baixa do preço do café e aumento de suas exportações; e 

h) Solução para a crise cafeeira: queima dos estoques, o que 

garantiu preços e empregos da economia exportadora. 

A queda do poder aquisitivo externo e, o interno permanecendo 

constante, fez com que o Brasil importasse mais do que exportasse. 

O governo Vargas imediatamente proíbe as importações de 

manufaturados, privilegiando a indústria nacional, que passou a suprir a demanda 

interna. 

Um exemplo disso é a indústria de produtos têxteis. Por conta da 

demanda aquecida, o reinvestimento do lucro foi tão grande, que houve a 

necessidade de proibir a importação de máquinas para a indústria, evitando assim a 

superprodução. Cresceram também as indústrias alimentícias, de higiene, 

perfumaria, cosméticos, metalurgia, etc. 

Em 1935 o Brasil possuía 27% de indústrias a mais do que em 1929 e 

90% do que em 1925. (PEREIRA, 1994, p.35). 

 

2.1.1 A Década de 1940 

 

Os anos 1940 encontram um Brasil diferente. Em 1937, Getúlio Vargas 

dá o golpe e institui o chamado Estado Novo.  

O poder do Estado é altamente centralizado, com forte repressão política 

e censura aos meios de comunicação. 

Com a economia em expansão, uma indústria em franco crescimento, a 

eclosão da 2ª Guerra Mundial na Europa coloca o Brasil em vantagem com relação a 

outros países.  

O pressuposto básico do período de guerra é que há um grande estímulo 

ao desenvolvimento capitalista, especialmente nos países não envolvidos 

diretamente com o conflito. 
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No Brasil isso não foi diferente, o governo fixou o câmbio para baixo, não 

valorizando nossa moeda o que manteve a renda interna e privilegiou os setores 

industriais e cafeeiros, mantendo o nível de demanda interna. 

Com isso, por volta de 1943, 13% das exportações brasileiras era de 

tecidos, segmento que registrou um crescimento de 59% no triênio 1940-43, 

enquanto os outros países envolvidos com a guerra reduziam a oferta dos produtos 

importados. 

O setor industrial brasileiro dependia da importação de bens de capital o 

que limitou a produção naquele primeiro qüinqüênio. Levando nesse período um 

crescimento inferior comparado aos anteriores (PEREIRA, 1994, p.38) 

Apesar da diminuição do crescimento interno em relação ao período 

anterior, é nesta época, que o Governo implanta a indústria de base. 

Por conta da guerra houve certa convulsão nacional. Áreas do governo 

queriam apoiar os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), outros achavam por 

bem apoiar os aliados (Inglaterra, França e Estados Unidos). 

Aliás, a entrada dos Estados Unidos na guerra é um capitulo a parte. Em 

1942, sem uma declaração formal de guerra os japoneses atacaram a base de Pearl 

Habbor no Havaí. Isto levou os americanos a entrarem no conflito, o que intensificou 

a guerra no pacífico sul, fazendo com que todos os países do mundo, direta ou 

indiretamente, tomassem parte no conflito. 

Por terras brasileiras não foi diferente. Valendo-se da posição estratégica 

no Atlântico e de infindáveis matérias primas o governo negocia junto aos 

americanos nossa primeira indústria de base: A CSN, Companhia Siderúrgica 

Nacional, instalada até hoje em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Inaugura-

se uma nova era no cenário nacional. Agora com uma indústria de base para fabricar 

aço, e o mundo precisava dele. 

A Guerra acaba em 1945, mas não seus reflexos. 

Durante os anos de guerra houve uma acumulação de saldos cambiais, 

ou seja, a balança comercial passa ser superavitária. Porém, nem tudo estava 

acomodado no cenário político. Getúlio sofreu um grande desgaste nos anos do 
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Estado Novo. É deposto em 1945 e assume o poder o Marechal Eurico Gaspar 

Dutra. Vai ser um tempo de fortes mudanças. 

No governo de Dutra há uma melhoria nas relações internacionais de 

troca em função da elevação dos preços do café no mercado internacional. Se por 

um lado não havia autonomia na produção de equipamentos, a relação de troca 

fazia com que o segmento se desenvolvesse. 

É nesse período também que se cria a SUMOC – Superintendência da 

Moeda e do Crédito, que foi a precursora do nosso hoje, Banco Central do Brasil. 

É adotada a política cambial liberal com a Instrução nº. 17 da SUMOC 

que extingue o mercado oficial do câmbio. A conseqüência imediata disso foi o 

esgotamento das divisas externas. 

Em 1947 com o fracasso da liberação cambial, o governo de Dutra volta 

atrás e fixa novamente o câmbio (PEREIRA, 1994, p.40). 

O governo vai adotar um sistema rígido de importação através da CEXIM 

– Carteira de Importação e Exportação do Banco do Brasil. Com isso o mercado 

interno de consumo de manufaturados se beneficia, porque fica protegido, e, o 

câmbio ainda mantém o cruzeiro valorizado. 

A SUMOC modifica o sistema de funcionamento do câmbio. Ele passa a 

ser flexível via leilões nas bolsas, o que garante uma taxa cambial baixa e estimula a 

industrialização (LACERDA, 2000, p.85). 

Há também nesse período uma espécie de confisco cambial, pois o 

governo controlava o câmbio, as relações de troca e, redistribuía a renda para o 

setor industrial. Isto favorece e dá impulso às indústrias de eletrodomésticos e bens 

de consumo. 

 

2.1.2 Ameaças ao Processo de Desenvolvimento 

 

Na década seguinte (anos 1950) o país sofreu algumas ameaças ao 

processo de desenvolvimento. Destacamos três dessas ameaças: 

a) O processo inflacionário; 
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b) A baixa do preço do café no mercado internacional, e 

c)  As questões de infra-estrutura. 

O processo inflacionário salienta a perturbação no desenvolvimento e na 

interferência no planejamento das empresas e das famílias. Atribui-se às causas de 

tal desconforto nesse período, pela inelasticidade–preço, já que nossa produção 

servia um mercado interno nascente, de oferta de setores de bens agrícolas, de 

consumo e de importações. Justifica-se também pelo modelo de desenvolvimento 

baseado nas substituições às importações e na concentração da busca da renda via 

exportação do principal produto, o café (PEREIRA, 1994, p.58). 

Comparando as décadas de 1940 e 1950 verificamos uma elevação da 

inflação de uma média de 11% ao ano para 26% (PEREIRA, 1994, p.43). 

A partir do início da década de 50 entram em declínio as relações de 

troca com a baixa dos preços do nosso principal produto exportável, o que irá 

interferir na renda, diminuindo assim as possibilidades de crescimento. 

Quanto a infra-estrutura, destacam-se as áreas de transportes, incentivos 

e energia. 

No transporte, os incentivos as construções e adaptações nos portos, 

mas não a distribuição dos produtos. 

A navegação era operada por empresas estatais deficitárias, mal 

equipadas e burocratizada. 

No que concerne à energia, 80% estava nas mãos de empresas 

estrangeiras, operando com baixas tarifas, desestimulando novos investimentos. 

Tais tarifas eram controladas pelo governo. 

Nossa siderurgia ainda estava muito aquém das necessidades da 

indústria ligeira e do país. 

No entanto é no final da década de 1950 que há a consolidação do 

desenvolvimento industrial brasileiro. 

Essa consolidação se deve também a eleição de Juscelino Kubitschek 

com  o   apoio   dos   nacionalistas   (de 30),   dos  industrialistas,   e   também   dos 

intervencionistas.   Dono  de  uma  personalidade  enfática,  com  planos  ambiciosos 
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Figura 1: Modelo do Desenvolvimento Brasileiro, 1930 – 1961 

Fonte: PEREIRA, 1994, p.68. 
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para o país, Juscelino cercou-se de uma equipe de técnicos qualificados que 

tomaram medidas que acabaram por forçar o desenvolvimento da indústria 

brasileira. 

Estimulou-se o ingresso de capital estrangeiro o que em um primeiro 

momento colocava incentivos cambiais, tarifários, fiscais e creditícios, discriminando 

a indústria nacional. 

Nesse sentido foram estimuladas as indústrias: automobilística, naval e a 

de mecânica pesada. A importância dada à indústria automobilística foi tal, que se 

criou o Grupo Executivo da Indústria Automobilística – GEIA no governo. 

O capital estrangeiro colaborou como desenvolvimento, porém, alguns 

entraves ainda perduravam: a falta de mão de obra não especializada, a estrutura 

tradicional, os insumos ainda importados e uma tecnologia extremamente avançada 

para a época (PEREIRA, 1994: p.49). 

 

2.1.3 Consolidação do Processo de Desenvolvimento 

 

Traçando o modelo de desenvolvimento no Brasil podemos citar: a 

passagem de um modelo simplesmente agrário, para agrário-comercial e para um 

agrário-comercial-industrial. 

A industrialização é considerada como o setor dinâmico do 

desenvolvimento econômico, registrando-se, entre 1930 a 1960, um crescimento de 

680% (PEREIRA, 1994, p.52). 

O modelo de substituição às importações foi considerado para a época, a 

única alternativa para viabilizar as exportações e o crescimento. 

A limitação à capacidade de importar era o fator principal de sustentação 

ao modelo de substituição das importações. 

O surgimento de uma nova classe de empresários nos moldes capitalista 

promovendo a arrancada do desenvolvimento. É interessante ressaltar que 50% dos 

empresários paulistas eram de imigrantes, chamando a atenção para a 
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movimentação internacional que carrega consigo não apenas mão de obra, como 

também tecnologia, capital e capacidade empresarial. 

A alta relação marginal produto-capital, explicada pela taxa anual de 

formação bruta de capital de 16% cujo investimento líquido era de 11,6%. 

A estatização, deixando de lado as grandes discussões entre o 

liberalismo e intervencionismo, para o Brasil foi uma decorrência do próprio processo 

de desenvolvimento (PEREIRA, 1994, p.55). 

A inflação foi constante em todo processo de industrialização. Explicada 

por duas correntes de pensamentos, a dos estruturalistas já comentados 

anteriormente, e os monetaristas que atribuem à inflação aos déficits públicos 

governamentais e a seu financiamento através de emissões de títulos públicos. 

Delfin Neto,(1965, p. 11-19) atribui a quatro variáveis a inflação brasileira: 

a) Aos déficits do setor público e sua forma de financiamento; 

b) As pressões de custo derivadas dos reajustes de salários; 

c) As pressões de custos derivadas das desvalorizações cambiais; 

e 

d) As pressões derivadas do setor privado da economia. 

Percebe-se também que o governo no exercício de suas funções, reagiu 

aumentando também a carga tributária. Passando de 14,7% do PIB em 1947 para 

22,9% em 1960 (PEREIRA, 1994, p.61). 

Grandes investimentos e incentivos governamentais em energia como a 

fundação da Eletrobrás e Cia. Energética de São Paulo – CESP, em siderurgia como 

a de Volta Redonda, criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – 

BNDE, também contribuíram para o processo de industrialização (LACERDA, 2000, 

p. 82). 

A urbanização também foi uma constante no processo de crescimento do 

país. Trabalhadores atraídos pelas novas oportunidades de trabalho na indústria, a 

modernização no transporte de passageiros e a dificuldade de sobrevivência no 

setor rural promovem o êxodo do campo, fazendo com que as cidades cresçam. 

(PEREIRA, 1994, p. 62 e 63). 
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Deu-se também o aumento da taxa de crescimento da população, em 

razão da elevação do padrão de consumo, da medicina preventiva e curativa, 

redução da taxa de mortalidade e manutenção da taxa de natalidade. 

A distribuição desequilibrada da renda também colabora com o modelo e 

o processo de desenvolvimento, propiciando a migração de mão de obra. 

 

2.2 INCENTIVOS NACIONAIS E REGIONAIS QUE COLABORARAM NA 

FORMAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDUSTRIAIS A SE 

LOCALIZAREM NA REGIÃO EM ESTUDO. 

 

A região conhecida como Grande ABC Paulista, situada a sudeste da 

Região metropolitana de São Paulo, é formada pelos municípios de Santo André, 

São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra, também conhecida como as 7 Cidades, compreendendo uma área 

total de 840 Km2 com uma população de aproximadamente 2,35 milhões de 

habitantes no ano de 2000. 

O desenvolvimento econômico tem origem no início do crescimento 

industrial do Estado de São Paulo e da expansão da região metropolitana, e a partir 

dos anos 1950, com a introdução da indústria automobilística, que por uma série de 

fatores já citados, destacando-se a localização, opta pela região do ABC para sua 

instalação (LANGENBUCH, 1971) 

Dos fatores que efetivamente colaboraram para o desenvolvimento dessa 

região podemos destacar as políticas de incentivos governamentais em dois 

momentos, num primeiro, destacam-se as décadas de 50 e 60. cujos incentivos se 

basearam nos planos econômicos que propiciaram o processo de substituição das 

importações – PSI. 

O PSI colaborou consideravelmente para a o desenvolvimento industrial 

do país, já que o setor industrial significava uma produtividade maior que a do setor 

agrícola (LACERDA, 2000, p. 72). 
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Discussões ideológicas a parte, entre defensores do liberalismo e 

intervencionistas, (o debate é acirrado entre eles), para os intervencionistas o PSI 

era condição sine qua non para o desenvolvimento (RODRIGUES, 2005, p. 82 e 83). 

No momento em que há uma dimensão urbana suficiente (os chamados 

“economia de aglomerados”) e uma diversidade de serviços, aumenta a 

possibilidade de uma política voluntária para a localização das indústrias. Para os 

poderes públicos, condicionados a criação de um meio urbano (CASTELLS, 1983, p. 

34,41 e 65). 

Com a experiência brasileira de planejamento já se consolidando, e na 

medida em que a cidades crescem surgem estudos que procuravam promover 

políticas corretivas (LOEB, 1997, p. 148). Observa-se que até 1930 houve apenas 

um estudo. Entre 1930 e 56 nenhum, no período de 1957-63 encontramos 6 estudos 

e, 10 entre 1966 e 68. 

 Em função da industrialização, no final dos anos 40, na região do ABC 

vão ser construídas vias de acesso e de escoamento da produção como a Via 

Anchieta, (acesso ao porto de Santos) inaugurada em abril de 1947, ainda com uma 

pista de rodagem, e a partir de 1953 operando plenamente com duas pistas. 

Também parar facilitar o escoamento da produção por via terrestre como 

Via Dutra, Rodovia. Raposo Tavares, Rodovia. Regis Bittencourt, e a ferrovia São 

Paulo Railway & Co (inaugurada ainda no século XIX e modernizada no período). 

Então, a implantação da indústria automobilística na região do ABC 

propiciou não só a urbanização, a construção de estradas e ferrovias, mas também 

viabilizou uma maior integração entre as diferentes regiões do país. 

A proximidade de um mercado consumidor próspero, em franco 

desenvolvimento, também influenciou para que as indústrias fossem implantadas na 

região metropolitana de São Paulo. 

No início dos anos 1950 o município de São Paulo, contava com mais de 

2 milhões de habitantes. Santo André, São Bernardo do Campo, e São Caetano do 

Sul com mais de 200 mil; além da Região Metropolitana da Baixada Santista, com 

cerca de 250 mil, conforme recenseamento de 1950 (IBGE, 2007). 
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Além disso, podemos destacar também o porto de Santos, localizado a 

apenas 50 Km da região, com constante crescimento do seu cais acostável, já tendo 

um movimento de 5,2 milhões de toneladas em 1949 e de 7,3 milhões de toneladas 

em 1953. 

Destaca-se também, a população da região como forte atrativo para as 

indústrias, pois atendia às necessidades de mão de obra para o desenvolvimento 

industrial regional, principalmente a partir da década de 50. Nos anos 60 a 

população da região cresceu perto de 94% (Tabela 1). 

Dentre os fatores de produção, o trabalho parece ser o mais importante. 

Entre os anos 50 e 60 estima-se uma contribuição líquida do aumento da força de 

trabalho no crescimento do produto brasileiro de 33% a 47%, enquanto a 

contribuição do capital fisco estimou-se de 27% à 32% (LANGONI, 1974: p. 71 e 78). 

 

Tabela 1 

População de 7 cidades do Grande ABC paulista, de 1950 a 2000. 

MUNICÍPIO 1950 1961 1970 1980 1991 2000 

Diadema (1) 12 308 78 957 229 917 305 287 356 389 

Mauá (2) 28 924 101 726 207 325 294 998 363 112 

Ribeirão Pires (3) 21 205 29 117 56 985 85 085 104 336 

Rio Grande da Serra (4) (4) 8 314 20 200 29 901 36 352 

Santo André 128 051 245 147 418 578 557 197 616 991 648 443 

São Caetano do Sul 60 200 114 421 150 171 164 849 149 519 140 144 

São Bernardo Campo 29 409 82 411 201 462 430 239 555 495 701 289 

Total 217 660 504 416 988 325 1 666 712 2 037 276 2 350 065 

Fontes: IBGE, 2007. 

(1) Município emancipado em 1958. 

(2) Município emancipado em 1954. 

(3) Município emancipado em 1953. 

(4) Município emancipado em 1964. 
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Nota-se que nas 3 primeiras décadas (Tabela 1), o total da população 

das 7 cidades cresce vertiginosamente, e com mais vigor nas décadas seguintes. 

Esse aumento populacional se dá por diversos fatores; a imigração 

européia e asiática, especialmente a italiana, contribuindo com os pequenos 

negócios na região (DANIEL, 2001: p.72), o êxodo rural, manutenção das taxas 

elevadas de fecundidade e natalidade, aumento da expectativa de vida, e 

principalmente dos fluxos migratórios das regiões do nordeste e norte no país (IBGE, 

2007). 

 

2.3 – TIPOS DE INDÚSTRIAS QUE SE INSTALARAM NA REGIÃO E SUAS 

NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Dos tipos de indústrias alocadas na região, a automobilística é sem 

dúvida a mais importante. Sua concentração foi função do fácil acesso às rodovias e 

ferrovias que contribuíam para o escoamento da produção, como também do próprio 

sistema de suprimentos. Até a década de 1970 a região concentrava cerca de 40% 

da indústria automobilística nacional. 

Esse tipo de indústria assume tal importância, porque para a 

sustentabilidade de seu sistema produtivo há necessidade de todo um complexo 

secundário, como componentes mecânicos, elétricos, plásticos, pneus, etc. 

Outros segmentos industriais também se instalam na região, como de 

bens de capital, de consumo duráveis, do ramo químico, dentre outras, alcançando a 

marca de cerca de 2000 estabelecimentos em 1970. 

Observando o valor da transformação industrial (VTI) entre os anos de 

1970 à 1980, nota-se um crescimento considerável e a consolidação do setor 

industrial, referendando o ABC como pólo importante da região metropolitana do 

estado de São Paulo. 

Durante os anos que se seguiram a tendência de concentração foi 

observada com relação à participação do número de estabelecimentos industriais, e 

também com relação a demanda de pessoal. (PRATES, 2005: pgs. 25,26 e 27). 
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Nas Tabelas 2 e 3 pode-se observar as cidades e regiões contempladas 

com a presença da indústria automobilística. Se isso reflete ou não, a evasão ou a 

diminuição das atividades industriais na região do ABC, é o objeto deste estudo. 

Tabela 2 

Ano de instalação das indústrias de veículos e máquinas agrícolas no 
Brasil de 1930 a 1970. 

Ano Empresa Cidade U.F. 

1930 General Motors São Caetano do Sul SP 

1953 Ford 

Volkswagen 

São Paulo 

São Paulo 

SP 

SP 

1954 Caterpillar São Paulo SP 

1956 DaimlerChrysler (Mercedes-
Benz) 

São Bernardo do 
Campo 

 

SP 

1957 Scania 

Volkswagen  

São Paulo 

São Bernardo do 
Campo 

SP 

 

SP 

1959 General Motors 

Karmann-Ghia 

Toyota 

São José dos Campos 

São Bernardo do 
Campo 

São Paulo 

SP 

 

SP 

SP 

1960 Valtra 

Ford – Tratores 

Mogi das Cruzes 

São Bernardo do 
Campo 

SP 

 

SP 

1961 Massey Ferguson São Paulo SP 

1962 Scania 

 

Toyota 

São Bernardo do 
Campo 

São Bernardo do 
Campo 

 

SP 

 

SP 

1964 Agrale – Tratores Caxias do Sul RG 

1965 SLC Horizontina RG 

1967 Ford São Bernardo do 
Campo 

 

SP 

Fonte: Anfavea – Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 
Automotores, 2007. 
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Tabela 3 

Ano de instalação das indústrias de veículos e máquinas agrícolas 
no Brasil de 1970 a 2006. 

Ano Empresa Cidade U.F. 
1970 Volkswagen Taubaté SP 
1975 
 

Ford 
Komatsu 
CNH – Case, New Holland 
CNH – Case, New Holland 
(sucedeu em 2005 a Fiatallis, 
1950) 

Taubaté 
Suzano 
Curitiba 
 
 
Contagem 

SP 
SP 
PR 
 
 
MG 

1976 Caterpilar (vinda de São Paulo) 
Fiat 
Volkswagen 

Piracicaba 
Betim 
Taubaté 

SP 
MG 
SP 

1977 CNH - CASE Sorocaba SP 
1978 Dainler/Chrysler (Mercedes Bens) 

(1) 
 
Campinas 

 
SP 

1979 Volvo 
SLC + Jonh Deere (2) 

Curitiba 
Horizontina 

PR 
RS 

1981 Massey Ferguson (3) Canoas RS 
1982 Agrale  Caxias do Sul RS 
1990 Massey Ferguson 

Volkswagen Caminhões 
Santa Rosa 
São Paulo 

RS 
SP 

1995 Volvo Pederneiras SP 
1996 Volkswagen Caminhões e Ônibus Resende RJ 
1997 Honda Sumaré SP 
1998 Internacional 

Mitsubishi 
Toyota 

Caxias do Sul 
Catalão 
Indaiatuba 

RS 
GO 
SP 

1999 Dainler/Chrysler 
Land Rover 
 
Renault 
Volkswagen-Audi 
Jonh Deere 
CNH CAse 

Juiz de Fora 
São Bernardo do 
Campo 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
Catalão 
Piracicaba 

MG 
 
SP 
PR 
PR 
GO 
SP 

2000 Iveco Fiat 
General Motors 

Sete Lagoas 
Gravataí 

MG 
RS 

2001 Ford 
Peugeot Citroen 

Camaçari 
Porto Real 

BA 
RJ 

2002 Nissan São José dos Pinhais PR 
2006 Jonh Deere Montenegro RS 

Fonte: Anfavea – Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 
Automotores, 2007. 
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3. AS CARACTERÍSTICAS DA FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA 

REGIÃO 

 

3.1 FORMAÇÃO DA MÃO DE OBRA DA REGIÃO 

 

No atual contexto mundial, as nações em desenvolvimento estão cada 

vez mais integradas ao processo de globalização e de inter-relações dos mercados. 

Diante disso, os países em desenvolvimento esforçam-se para aumentar cada vez 

mais sua competitividade na produção para, assim, participar com maior efetividade 

nos mercados. Há, portanto, um esforço das organizações em se atualizarem para 

uma demanda de consumidores mais bem informados sobre os produtos, seja por 

baixo custo, pela diferenciação ou estratégias que focalizam o cliente. 

Entre as estratégias que podem ser adotadas, destacam-se as fusões e 

aquisições que propiciaram economia de escala, acesso à tecnologia ou adequação 

às demandas de mercado (PORTER, 1999: pgs. 83, 153, 168, 176 e 307), exigindo 

inovando, buscando novos talentos, informação e conhecimento. 

Nas regiões metropolitanas podemos identificar algumas vantagens 

competitivas, entre elas os recursos humanos. Apesar do despreparo, os recursos 

humanos sempre estão ansiosos por trabalho (PORTER, 1999: p. 410). 

No período da chamada Segunda Revolução Industrial e Tecnológica 

(fim do século XIX início do XX) de profundas transformações no conhecimento, 

novos descobrimentos, surgimento da energia elétrica, indústria automobilística, 

indústria química, etc. é que se observa o aparecimento da grande empresa 

capitalista. Ao invés das pequenas unidades de produção, surgiram grandes 

empresas que não passam mais a contratar 10,15 trabalhadores, mas 50 mil, 100 

mil, como identificado por Pochmann (1999). 
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3.2 RELATO HISTÓRICO DAS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Do início ao final do século XX observamos a contribuição de diversos 

movimentos da ciência administrativa, na sua prática  de desenvolver os sistemas de 

produção e transformação industrial. 

Desde o surgimento do homo economicus com Frederick Winslow Taylor, 

já se notava a preocupação em combater a ineficiência em todos os setores da 

vida... 

 

(...) assinalando através de uma simples ilustração a grande 

perda que todo o país está a sofrer por ineficiência na quase 

totalidade nos nossos atos diários. (TAYLOR, 1911, p. 2). 

 

Homens como Ford, Fayol e Alfred P. Sloan Jr, presidente da General 

Motors no período de 1921 a 1943, contribuíram para o desenvolvimento da ciência 

administrativa no sistema produtivo. Sloan, criando e aplicando a divisão da 

companhia em pequenas subunidades, transformou-a na maior empresa do mundo 

capitalista, além de contribuir para o controle da produção (PLANTULLO, 2005, pgs. 

125 e 126). 

Vejamos outras contribuições ao desenvolvimento da ciência 

administrativa enfocando o racionalismo e a estrutura das organizações.  

Plantullo (2002, p.28) descreve que Max Weber em 1913, com a teoria da 

burocracia abordando conceitos do poder, alienação e controle das pessoas. 

As teorias clássica e neoclássica em 1916 e 1954 respectivamente, 

abordando as funções do administrador. 

Teoria das relações humanas em 1932 com ênfase nas pessoas e na 

organização informal, buscando temas como motivação, liderança, comunicação e 

dinâmicas de grupos de pessoas. 

Teorias estruturalista e neo-estruturalista em 1947, a primeira com ênfase 

na estrutura com múltiplas abordagens intra-organizacionais e inter-organizacional 
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além da organização formal e informal. A segunda com uma abordagem que 

privilegia o ambiente, complementando a anterior com análises ambientais e 

enfocando também o sistema. 

Focando também o ambiente, as teorias de sistemas e sociométricas em 

1951 e 1953. 

A partir de 1957 colaborações com as teorias de comportamento 

organizacional e em seguida em 1963 com as teorias de desenvolvimento 

organizacional, ambas com ênfase nas pessoas, estilos e mudanças. 

Só no início dos anos 1970, mais precisamente em 1972, encontramos 

as teorias relacionadas principalmente as tecnologias, ou imperativo tecnológico, 

como a teoria da contingência. 

É o retorno ao racionalismo científico. E a partir de então, há uma 

invasão de teorias, técnicas e ferramentas com o objetivo claro do funcionalismo e 

de aplicabilidade no local do trabalho. Compõem nesta fase autores como: 

Bertalanffy, Deming, Juran, Ishikawa, Crosby, Feigenbaum, Tom Peters e Taguchi 

(PLANTULLO, 2002: p. 73). 

Temas contemporâneos importantes como: o just in time; qualidade; 

reengenharia; engenharia concorrente, simultânea, paralela; outplacent; outsourcing 

e downsizing, contribuíram nas 2 últimas décadas do século passado para uma 

reestruturação do processo produtivo das indústrias (PLANTULLO, 2002:p. 164). 

Com a gestão do conhecimento, os modelos econômicos baseados em 

apenas três fatores de produção tradicionais precisam ser revistos no sentido de 

incorporar o conhecimento, não apenas como mais um fator de produção, mas como 

fator essencial ao processo de produção e geração de riqueza. Os fatores de 

produção tradicionais (terra, capital e trabalho) não deixarão de existir, mas poderão 

ser obtidos com mais facilidade desde que tenhamos o conhecimento 

(CAVALCANTE e GOMES, 2000: p. 4). 

Em paralelo, nos ambientes internos das organizações, os setores de 

recursos humanos também evoluíram. 

Descrevendo as 5 fases evolutivas desse setor, (considerado 

estratégico), poderemos compreender melhor o desenvolvimento dos trabalhadores, 
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bem como a preocupação da indústria em se fortalecer para uma efetiva eficiência 

(MARRAS, 2000). 

Antes de 1930 o setor era considerado meramente contábil. A fase legal 

vai de 1930 a 1950 quando surge o chefe do departamento e a legislação 

(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT); de 1950 a 1965 foi o período das 

instalações da indústria automobilística, conhecida como a fase tecnicista, época em 

que o setor adquire um status orgânico, se responsabilizando por treinamento e 

desenvolvimento, seleção e adequação dos cargos e salários. 

De 1965 a 1985 identifica-se a fase administrativa (mais administrativa 

que a anterior) quando se percebe os relacionamentos externos a organização, 

principalmente com os sindicatos. 

E de 1985 até os dias de hoje, esse status é de planejamento estratégico 

(MARRAS, 2000). 

Numa reflexão, isso pode reforçar a idéia marxista do indivíduo parcial, 

mero fragmento humano que repete uma operação parcial substituído por um 

indivíduo integralmente desenvolvido. 

 

3.3 QUANTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES E DA MÃO DE OBRA 

DA REGIÃO 

 

A mão de obra para atender a demanda das indústrias da região do ABC 

paulista forma-se com o crescimento populacional, principalmente pós anos 50. 

Conforme a Tabela 1, demonstrado anteriormente, a população na região 

cresceu consideravelmente, ou seja, de um total de 217 660 habitantes no ano de 

1950 para 2 350 065 no ano 2000. 

Em paralelo, a população economicamente ativa – PEA também obteve 

um crescimento relativo considerável a partir dos anos 60. 

Dados do IBGE (2007) mostram um aumento de 230.536 pessoas em 

1960 para 927.291 pessoas no ano de 2000, conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4 
População economicamente ativa – PEA da Região do Grande ABC, 

1960 a 2000. 
 

Município 1960 1970 1989 1990 2000 
Diadema 3.549 57.823 94.892 124.221 139.421 
Mauá 9.575 32.098 77.818 108.881 128.424 
Ribeirão Pires 6.676 9.672 20.543 31.102 39.058 
Rio G. da Serra (1)  2.576 7.089 10.949 12.071 
Santo André 88.650 150.290 228.780 250.216 258.583 
São Bernardo Campo  28.412 69.925 177.650 230.846 286.248 
São Caetano do Sul 42.503 56.899 74.790 64.564 63.486 
Paranapiacaba (2) 51.171     
Total 230.536 347.185 681.562 820.779 927.291 

Fonte: IBGE (2007) 

(1) Município emancipado em 1964. 

(2) Considerado vila do município de Santo André, mas recenseado 

separadamente na década de 1960. 

 
 
 

Entende-se por população economicamente ativa – PEA, pessoas com 

10 anos ou mais que durante algum período anterior ao censo exerceram trabalho 

remunerado, em dinheiro e/ou produto ou mercadoria, bolsa de estudos, incluindo as 

pessoas que procuravam por trabalho, etc. 

Esta população foi dividida em 3 setores de atividades tais como: 

a) Agropecuária e Extrativismo; 

b) Indústria de transformação; e 

d) Comércio e Serviços. 

Agropecuária e extrativismo abrange a agricultura, pecuária, silvicultura, 

extração vegetal, caça e pesca. 

A indústria de transformação abrange, além da própria indústria, também 

a da construção e serviços industriais de utilidade pública. 
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E o setor de comércio e serviços abrange o comércio de mercadorias, 

prestação de serviços, transportes, comunicações e armazenagem e as atividades 

de ensino, assistência médico-hospitalar, previdência social e etc. 

As Tabelas a seguir, mostram os 3 setores de atuação dessa população 

para os 7 municípios que compõe a região do grande ABC. 

 

 

Tabela 5. 

População economicamente ativa – PEA, por setores de atividade da Região 
do Grande ABC: 1960. 

Município Totais Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais Outras 
Atividades 

Diadema 3.549 326 1.470 1.753 
Mauá 9.575 587 5.703 3.285 
Ribeirão Pires 6.676 1.159 3.391 2.126 
Rio G. da Serra (1)     
Santo André 88.650 1.219 50.644 36.787 
São Bernardo Campo  28.412 1.575 16.809 10.028 
São Caetano do Sul 42.503 397 21.163 18.973 
Paranapiacaba (2) 51.171 36.081 6.353 8.737 
Total 230.536 41.344 105.533 81.689 

Fonte: IBGE, 2007 

(3) Município emancipado em 1964. 

(4) Considerado vila do município de Santo André, mas recenseado 
separadamente. 

 

A Tabela 5 mostra que no início da década de 1960 a população 

economicamente ativa – PEA era de 230.536 pessoas composta de 41.344 no setor 

agropecuário e extrativista, 105.533 pessoas para o setor industrial e em outras 

atividades incluindo o de serviços 81.689 pessoas. 

A Tabela 6 mostra um aumento da população total de 50,6%, para o 

setor agropecuário uma diminuição acentuada de 786,9%. Já o setor industrial um 

aumento de 92,0% e, de serviços um aumento de 38,3%. O que já demonstra um 

comportamento de transferência dessa população do setor agrícola para o setor 

industrial e menos acentuadamente para o de serviços, entre as décadas de 1960 e 

1970. 
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Sendo um total de 347.185 pessoas, dessas 5.254 no setor 

agropecuário, 202.599 no setor industrial, 112.936 no setor de serviços e nas 

atividades não identificadas 26.396 pessoas. 

 

Tabela 6. 

População economicamente ativa – PEA, por setores de atividade da Região 

do Grande ABC: 1970. 

 

Município Totais Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais Comércio e 
Serviços (1) 

Outras 

Atividades 

Diadema 57.823 323 14.604 8.346 2.452 

Mauá 32.098 947 18.877 8.986 3.288 

Ribeirão Pires 9.672 559 4.597 3.554 962 

Rio Grande da Serra 2.576 311 1.205 861 199 

Santo André 150.290 1.458 86.858 50.097 11.877 

São Bernardo Campo  69.925 1.436 41.162 23.467 3.860 

São Caetano do Sul 56.899 220 35.296 17.625 3.758 

Total 347.185 5.254 202.599 112.936 26.396 

Fonte: IBGE, 2007. 

(1) Inclui o comércio de mercadorias, transportes e comunicações, prestação de 

serviços, atividades sociais e administração pública. 

 

 

A Tabela 7, referente ao censo de 1980, apresenta a continuada 

diminuição da população economicamente ativa do setor agropecuário e extrativista, 

um aumento de 96,0% no setor industrial e de 117,9% no setor de comércio e 

serviços. Isto pode configurar uma leve transferência da população para esse último. 

O dados demonstram que de um total de 681.562 pessoas, 2.400 estão alocadas no 

setor agropecuário e extrativista, 397138 no setor industrial, 246.056 no setor de 

serviços e em outras atividades 35.968 incluindo as que também procuram por 

trabalho. 
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Tabela 7. 

População economicamente ativa – PEA, por setores de atividade da Região 
do Grande ABC: 1980. 

Município Totais Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais 

(1) 

Comércio e 
Serviços (2) 

Outras 
Atividades (3) 

Diadema 94.892 220 61.232 29.832 3.608 

Mauá 77.818 303 49.649 24.162 3.704 

Ribeirão Pires 20.543 192 11.967 7.498 886 

Rio Grande da Serra 7.089 222 3.983 2.617 267 

Santo André 228.780 408 127.821 87.049 13.502 

São Bernardo Campo  177.650 976 101.173 65.757 9.744 

São Caetano do Sul 74.790 79 41.313 29.141 4.257 

Total 681.562 2.400 397.138 246.056 35.968 
Fonte: IBGE 

(1) Inclui a indústria da construção civil e outras atividades industriais. 

(2) Inclui o comércio de mercadorias, transportes e comunicações, prestação de 

serviços, atividades sociais e administração pública. 

(3) Inclui a população procurando por trabalho. 

 

Tabela 8. 

População economicamente ativa – PEA, por setores de atividade da Região 
do Grande ABC: 1991. 

Município Totais Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais 
(1) 

Comércio e 
Serviços (2) 

Outras 
Atividades (3) 

Diadema 124.221 565 68.901 51.493 3.262 

Mauá 108.881 617 58.961 46.834 2.469 

Ribeirão Pires 31.102 292 16.095 14.167 548 

Rio Grande da Serra 10.949 110 6.091 4.521 227 

Santo André 250.216 1.072 110.000 127.370 11.774 

São Bernardo Campo  230.846 790 106.733 114.104 9.219 

São Caetano do Sul 64.564 312 27.723 32.740 3.789 

Total 820.779 3.758 394.504 391.229 31.288 
Fonte: IBGE, 2007. 
(1) Inclui a indústria da construção civil e outras atividades industriais. 
(2) Inclui o comércio de mercadorias, transportes e comunicações, serviços 
auxiliares da atividade econômica, prestação de serviços, atividades sociais e 
administração pública. 
(3) Inclui a população procurando por trabalho. 



 30 

Em 1991, apresentado na Tabela 8, há a continuada tendência da 

transferência da população economicamente ativa para o setor comercial e de 

serviços. Num total de 820.779 pessoas, nota-se um crescimento negativo do setor 

industrial de 397.138 pessoas em 1980 para 394.504 para o censo de 1991. Já o 

setor comercial e de serviços apresenta um crescimento de 59%, no mesmo período 

ou seja, de 246.056 pessoas em 1980 para 391.229 em 1991. 

A Tabela 9 (ano 2000) vai reforçar a tendência da diminuição da 

população economicamente ativa do setor industrial, que migra para o setor de 

comércio e serviços e outras atividades. 

De um total de 927.291 pessoas 300.690 alocam-se no setor industrial, 

530.980 no setor de serviços e 93.948 em outras atividades. 

Se comparar com ano de 1970 em que o setor industrial representava 58,35% do 

total da população economicamente ativa, no ano de 2000 representa 32,43%. O 

setor de serviços e outras atividades em 1970 representavam 41,13% e em 2000 

representam 67,39%. 

Tabela 9. 

População economicamente ativa – PEA, por setores de atividade da Região 
do Grande ABC: 2000. 

Município Totais Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais 
(1) 

Comércio e 
Serviços (2) 

Outras 

Atividades (3) 

Diadema 139.421 229 52.218 71.953 15.019 

Mauá 128.424 195 46.545 69.656 12.028 

Ribeirão Pires 39.058 141 13.263 22.351 3.303 

Rio Grande da Serra 12.071 70 4.299 6.849 853 

Santo André 258.583 328 76.877 154.196 27.182 

São Bernardo Campo  286.248 676 91.117 166.412 28.043 

São Caetano do Sul 63.486 31 16.371 39.563 7.520 

Total 927.291 1.670 300.690 530.980 93.948 

Fonte: IBGE, 2007. 

(1) Inclui a indústria da construção civil e outras atividades industriais. 

(2) Inclui o comércio de mercadorias, transportes e comunicações, serviços 
auxiliares da atividade econômica, prestação de serviços, atividades sociais e 
administração pública. 

(3) Inclui a população procurando por trabalho. 
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Tabela 10 

Indicadores da evolução da população economicamente ativa – PEA, por 
setores produtivos, na Região do Grande ABC de 1960 – 2000. 

(com 1960 = 100). 

 

Anos Agropecuárias 
e Extrativistas 

Industriais Comércio 
e Serviços 

Outras 
Atividades (1) 

Totais 

1960 100,0 100,0 100,0 -- 100,0 

1970 12,7 192,0 138,3 100,0 150,6 

1980 5,8 376,3 301,2 136,3 295,6 

1991 9,1 373,8 478,9 118,5 356,0 

2000 4,0 284,9 650,0 355,9 402,2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2007. 

(1) Considera-se para a coluna, 100 a partir de 1970  

 

A Tabela 10 é a reunião em coeficientes (indicadores) da evolução da 

população economicamente ativa nos censos de 1960 a 2000. Reforçando e dando 

maior clareza na compreensão do movimento evolutivo da população 

economicamente ativa. 

Percebe-se que enquanto a quantidade da população economicamente 

ativa no setor industrial cresce de 100,0 em 1960 para 284,9 em 2000. E no setor de 

serviços de 100,0 em 1960 passa para 650,0 em 2000. Nas outras atividades o 

comportamento de crescimento também é visível, ou seja, há um crescimento de 

100 em 1960 para 355,9 para 2000, lembrando que este segmento inclui as pessoas 

procurando por trabalho. 
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4. O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E 

DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

4.1 ABORDAGEM TEÓRICA DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E 

DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

As teorias que se referem a estes temas são recentes. 

Em um primeiro momento do longo prazo do desenvolvimento 

econômico, observa-se um aumento da produtividade do setor agrícola e uma 

diminuição das necessidades da mão de obra, conseqüentemente aumenta a 

demanda por insumos, bens de capital e de consumo por aqueles que se beneficiam 

desse aumento de produtividade. (PALMA, 2005: p. 2). 

Em conseqüência, outros processos são deflagrados, um em que a mão 

de obra é dispensada do setor agrícola e o outro, em que há a absorção por outros 

setores da economia. 

Inicia-se uma nova fase, ou seja, a da industrialização e manufatura de 

produtos para atender a demanda, primeiro da própria agricultura e depois do 

próprio crescimento e desenvolvimento econômico, que absorve a mão de obra dos 

setores da indústria e serviços. 

Ainda segundo Palma (2005, p. 2), outra fase dessa dinâmica é 

observada. Desenvolve-se em paralelo da anterior, e é identificada por uma 

expansão do emprego no setor de serviços, seguida de uma estabilização da oferta 

do emprego industrial. 

A última fase é identificada quando a oferta de emprego do setor 

industrial começa a cair e o setor de serviços absorve esse contingente. 

Esta reestruturação do setor produtivo é chamada de desindustrialização. 

Há argumentos contra e a favor desta tese. PRATES (2005, p. 47 e 48) 

identifica tais argumentos, conforme Quadro 1. 
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Pode-se observar, a respeito dos argumentos favoráveis a redução do 

número de postos de trabalho no setor industrial, (sem dúvida, o mais importante 

com relação a mão de obra da região). 

 

Quadro 1 

Argumentos favoráveis e contrários à tese da 

“desindustrialização” do ABC Paulista. 

Argumentos favoráveis Argumentos contrários 

� Redução do número de postos de 

trabalho no setor industrial, 

� Queda do índice de participação 

dos municípios do ABC no ICMS 

do Estado de São Paulo, 

� Queda nominal do Valor 

Adicionado Fiscal – VAF, 

� Perda de participação do PIB, e 

� Queda no potencial de consumo. 

� A crise do mercado de 

trabalho na Região não 

representa um declínio do 

potencial industrial do ABC, 

� A indústria do ABC 

apresenta, de forma geral, 

um desempenho inovador 

superior às demais regiões 

do Estado de São Paulo, 

� A participação relativa da 

indústria de transformação 

do ABC no valor Adicionado 

Fiscal – VAF gerado pela 

indústria paulista se 

manteve estável ao longo 

dos 20 anos. 

Fonte: PRATES, 2005. 

 

 

O que fortalece os argumentos favoráveis é o fato das unidades locais de 

produção serem maiores no setor de comércio e de serviços e, também a diminuição 

e/ou estabilidade das unidades ou atividades industriais. 
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Tabela 11 

Quantidade de unidades de atividades locais de produção, da região do 
Grande ABC, dos anos de 1996, 2000 e 2005. 

ATIVIDADES                                    ANOS 1996 2000 2005 

Agropecuária e Extrativista 61 69 134 

Agricultura, pecuária, silvicultura e 
exploração florestal 54 64 110 

Pesca 7 5 24 

Industriais 8.343 8.891 11.103 

Indústrias extrativas 38 37 35 

Indústrias de transformação 6.994 7.297 9.193 

Produção e distribuição de eletricidade, 
gás e água 44 54 55 

Indústria da construção 1267 1.503 1820 

Comércio de Serviços 46.666 59.867 81.800 

Comércio; reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 26.058 29.683 38.417 

Alojamento e alimentação 5.384 5.733 6.741 

Transporte, armazenagem e 
comunicações 1.777 2.832 4.555 

Intermediação financeira, seguros, 
previdência complementar e serviços 
relacionados 895 1.348 1.739 

Atividades imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados às empresas 7.263 12.952 19.998 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 112 67 69 

Educação 943 1.175 1.669 

Saúde e serviços sociais 1.397 2.108 2.838 

Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 2.837 3.969 5.774 

Serviços domésticos - - - 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais - - - 

Total 55.070 68.827 93.037 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE, 2007 
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A Tabela 11 apresenta um considerável aumento das unidades e 

atividades comerciais nos anos de 1996, 2000 e 2005. Respectivamente temos 

46.666, 59.867 e 81.800 unidades, enquanto as unidades industriais têm 

comportamento de 8 343 unidades em 1996, 8 891 unidades no ano de 2000 e no 

ano de 2005 observam-se 11.103 unidades. 

A exemplo da indústria automobilística, demonstrado nas Tabelas 2 e 3, 

há a implantação de novas unidades fora da região do Grande ABC, o que provoca 

o afastamento das indústrias de insumos desse segmento e reduzindo a oferta de 

empregos desse setor. 

O Gráfico 1 ilustra a tendência da queda da participação do ICMS da 

Região do Grande ABC. 

Nos anos de 1993, 1994 e 1995, a média da participação foi de 10,89%, 

enquanto nos anos de 2005, 2006 e 2007 a média da participação cai para 8,19%, o 

que mostra a queda das atividades econômicas na região. 

 

Gráfico 1 

Evolução do percentual da participação do Grande ABC no Total do ICMS 

gerado no Estado de São Paulo entre 1993 e 2007. 
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Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – DIPAM (2007) 
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O imposto de produtos industrializados - IPI, ligado diretamente ao 

processo de transformação a exemplo município de São Bernardo do Campo com a 

maior concentração da indústria automobilística tem diminuído nos últimos anos. A 

Tabela 12 mostra essa diminuição com relação a arrecadação da receita federal. No 

ano de 1996 IPI do município correspondia 49% da receita, passando no ano 

seguinte para 38%, passando por sucessivas quedas chegando ao ano de 2005 

representando 21%, tendo um aumento para 31% no ano de 2006. 

 

Tabela 12 
Percentual do IPI arrecadado no município de São 

Bernardo do Campo e relação com a receita federal 
arrecadada 1996 – 2006. 
(em mil reais de 2006) 

 

ANO IPI (%) RECEITA FEDERAL (R$) 

1996 49 4.515.173.680 

1997 38 4.786.764.717 

1998 24 3.819.937.662 

1999 22 4.156.881.678 

2000 25 4.486.225.988 

2001 22 5.360.758.762 

2002 21 4.901.385.441 

2003 20 4.708.935.518 

2004 18 4.981.877.223 

2005 21 4.585.163.338 

2006 31 4.772.532.859 

Índice Deflator - IGP - DI - FGV (médio) 

Fonte: Compêndio Estatístico de São Bernardo do Campo, 2007. 

 

Nos últimos anos dois levantamentos foram elaborados pelo IBGE com 

metodologias diferentes. 

A nova metodologia de levantamento do produto brasileiro e por 

municípios abrange agora se apresenta considerando 56 ramos de atividades e 104 

produtos, o que antes eram calculados 43 atividades e 80 produtos. Alguns dados 
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incorporados aos cálculos que antes eram apenas estimados na metodologia antiga, 

com a nova metodologia vêm a ser efetivamente calculados. 

Refere-se aos levantamentos de novas informações produzidas pelo 

IBGE, considerando a Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, que 

para os cálculos regionais passaram as ser originários da Pesquisa Industrial Anual 

– PIA, Pesquisa Anual de Serviços – PAS, Pesquisa Anual do Comércio – PAC e 

Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC, informações da Declaração de 

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (este do Ministério da Fazenda), 

Pesquisa de Orçamentos Familiares, e o Censo Agropecuário de 1996, dentre outras 

bases de dados. 

Para melhor visualização das informações foram elaboradas as Tabelas 

13 e 14 que apresentam os anos de 1999 a 2002 considerando a metodologia antiga 

e de 2002 a 2005 já com a nova metodologia. 

Com a metodologia antiga na Tabela 13, percebe-se que o 

comportamento do produto industrial de 1999 a 2002 cresceu na ordem de R$ 2,34 

bilhões significando um aumento de 18,5% para aqueles quatro anos. Enquanto o de 

serviços cresce de R$ 10,9 bilhões para R$ 12,29 bilhões, significando um aumento 

de R$ 1,38 bilhões, ou seja, 12,65%, portanto o setor de serviços tem 

comportamento de menor crescimento. 

Em relação ao PIB, em 1999 o setor industrial representava 47,06% 

enquanto o setor de serviços representava 40, 57%, e em 2002 o industrial 

participava com 48,28% e os serviços com 39,57%. 

A introdução da nova metodologia, tais comportamentos mudaram. 

Percebe-se na Tabela 14, do ano de 2002 para 2005 o produto industrial aumenta 

.63,26% e o de serviços 46,36.%, e em termos de representatividade, o setor 

industrial em 2002 representava 32,77% e o de serviços 47,09%, em relação ao PIB. 

Já em 2005, o setor industrial participava com 34,85% e o de serviços com 44,90%. 

O crescimento do setor industrial nos anos de 2002 para 2005 foi da 

ordem de R$ 7,09 bilhões e os serviços de R$ 7,46 bilhões, o que representa um 

crescimento do setor industrial de 63,26% e para o setor de serviços de 46,36%. 

Diante disso, e considerando os anos analisados, não há razões para 

afirmar que há uma diminuição da participação das atividades industriais e um 
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crescimento do setor de serviços. A não ser que o IBGE venha a divulgar tais 

informações recalculadas para um período maior contemplando os anos anteriores 

com a nova metodologia. Mas percebe-se que com a nova metodologia de 

levantamentos o setor de serviços ficou em maior evidência, o que corrobora com o 

objeto desta pesquisa. Ou seja, o setor de serviços supera significativamente o setor 

industrial na região. 

 

Tabela 13 

Produto Industrial e de Serviços, PIB e Renda Per Capita nos anos de 1999 a 

2002 calculados pela antiga metodologia do IBGE. (em reais) 

Ano Indústria Serviços PIB Per capita 

1999 12.652.173 10.908.376 26.884.251 11.482 

2000 13.991.267 11.468.633 29.266.498 12.325 

2001 14.551.451 11.378.701 29.745.967 12.351 

2002 14.993.451 12.288.232 31.057.194 12.715 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE, 2007. 
 
 
 

Tabela 14 

Produto Industrial e de Serviços, PIB e Renda Per Capita nos anos de 2002 a 

2005 calculados pela nova metodologia do IBGE. (em reais) 

Ano Indústria Serviços PIB Per capita 

2002 11.200.712 16.097.962 34.184.035 13.995 

2003 13.974.941 18.419.372 40.955.572 16.533 

2004 17.080.976 20.240.914 47.042.830 18.729 

2005 18.285.975 23.561.547 52.464.708 20.603 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE, 2007. 

 

 

As 4 fontes da desindustrialização (ROWTHORN, 1994 apud PALMA 

2005, p. 6): a primeira é uma relação de “U invertido” entre o emprego industrial e a 
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renda per capita. Tal relação é explicada que num primeiro momento há uma relação 

positiva entre as duas variáveis até um determinado momento em que tal relação se 

inverte, ou seja, enquanto o emprego industrial diminui a renda per capita continua 

crescendo, provocando o declínio da curva. Uma ilustração é sugerida a exemplo da 

regressão de Rowthorn na Figura 1 que foi construída considerando 105 países 

 

Figura 1 

 

Fonte: PALMA, 2005 

 

A segunda é a relação inversa entre a renda per capita e o emprego 

industrial. A terceira fonte considera um declínio na renda per capita correspondendo 

no ponto de virada da regressão, ou seja, quando a renda per capita chega a um 

ápice e a partir de então começa a declinar. Tanto a segunda quanto a terceira fonte 

da desindustrialização sugerida por Rowthorn, devido o curto período dos 

levantamentos, ainda não se pode construir uma regressão que nos possibilite 

alguma conclusão para a região. 
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A quarta fonte é a chamada “doença holandesa”. A origem dessa fonte 

encontra-se no fato de que a relação entre o emprego industrial e a renda per capita, 

tende a ser diferente. 

Demonstrado também: 

 

A expressão “doença holandesa” foi cunhada para expressar as 

implicações econômicas da coexistência de um setor exportador 

em franca expansão e outro de crescimento mais vagaroso. O 

nome decorre da perda relativa de competitividade da indústria 

holandesa devida à apreciação do florim que se seguiu à 

descoberta e exportação de grandes jazidas do gás natural na 

década de 1960. A mudança dos preços relativos levou a 

Holanda a passar por uma etapa de desindustrialização, 

processo também designado maldição dos recursos naturais. 

(CARVALHO, 2006: p. 3). 

 

Ainda sobre a desindustrialização RICUPERO (2008: p. 1) explica que 

quando a industrialização completa com êxito o processo de desenvolvimento e 

eleva a renda per capita para um nível elevado de sustentabilidade, o setor industrial 

inicia seu declínio relativo, como proporção do produto e do emprego. Para isso, os 

dados apresentados na Tabela 14 mostram um forte avanço na renda per capita na 

região, ou seja, em 2002 se apresentava em R$ 13.995,00 e em 2005 R$ 20.603,00, 

um aumento de 47,22% no quatro anos de referência. 

 

4.2 FATORES QUE LEVARAM AS INDÚSTRIAS A SE RETIRAREM DA REGIÃO 

 

Dos principais fatores que colaboraram para a fuga das indústrias da 

região pode-se explorar a “guerra fiscal”, os movimentos inovadores na gestão das 

empresas, e as ações dos trabalhadores amparados pelo fortalecimento do 

sindicalismo regional. 
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4.2.1 A “guerra fiscal”. 

 

O jogo de ações e reações travado entre governos estaduais e 

municipais com o intuito de atrair investimentos privados ou de retê-los em seus 

territórios (DULCI, 2002: p. 95), é o que se convenciona chamar de “guerra fiscal”. 

Essa forma de competição intensificou-se principalmente ao longo dos 

anos 90.  

O uso de instrumentos fiscais em políticas de desenvolvimento regional é 

antigo no Brasil, assim como em outras nações igualmente marcadas por forte 

heterogeneidade econômica interna. 

 

Isso acontece porque o liberalismo criou uma forte volatilidade 

do capital financeiro. Pode-se transferir, através de uma ordem 

telefônica, qualquer volume de milhões, até bilhões de dólares, 

de Tóquio para Hong Kong, para Nova York ou para São Paulo. 

Empresas produtivas conseguem, em função do novo quadro 

institucional criado pelo neoliberalismo, entrar em um país como 

o Brasil, entrar em uma região como Minas Gerais, São Paulo 

ou Rio Grande do Sul, sem gastar quase nada, porque os 

incentivos que os governos locais oferecem para trazer uma 

FIAT para Minas Gerais, para trazer a GM para Gravataí (no 

Rio Grande do Sul) são tão grandes que a empresa entra com 

muito poucos recursos financeiros (SINGER 1997: p. 3). 

 

Seguindo ainda o conferencista: 

 

A empresa que se estabelece nessas regiões suscita todo um 

cinturão de fornecedores, que antes eram internos à empresa. 

Agora, com a empresa-rede, são empresas subcontratadas, 

parcialmente associadas ou não. A empresa permanece nesse 

lugar, durante o período de duração dos incentivos fiscais, por 

dez, quinze ou vinte anos. Quando os incentivos terminam e, 
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por hipótese, a empresa começar a devolver, através de 

pagamento normal de impostos, aquilo que recebeu quando de 

sua implantação, simplesmente fecha as suas portas e vai para 

outro lugar com novos incentivos (SINGER, 1997, p. 3). 

 

Isto leva as empresas a se deslocarem para locais mais lucrativos, 

sempre onde houver e, enquanto existirem tais incentivos. 

No caso brasileiro, este cenário hobbesiano, em que a competição 

passou a ser travada, deve-se principalmente à falta de regulamentação na política 

de incentivos fiscais que possam minimizar os impactos negativos sobre as relações 

entre os governos estaduais e municipais (DULCI, 2002: p. 95). 

 

Esta disputa realiza-se com a concessão dos mais variados 

benefícios e incentivos fiscais, por parte de municípios e 

Estados, as empresas privadas que estão à procura de novos 

locais para realização de seus investimentos. 

Neste contexto, tendo a região do ABC acumulado algumas 

deseconomias de aglomeração, a chamada guerra fiscal acaba 

por afetar ainda mais diretamente essa região, principalmente 

quando a disputa envolveu o setor automotivo, segmento 

produtivo no qual está sustentada grande parte da indústria 

local (PRATES 2005: p. 44 e 45). 

 

Deseconomias de aglomeração refere-se às vantagens comparativas e 

externalidades positivas do contexto de uma região altamente industrializada e 

urbanizada, que passa para um contexto de desvantagem. Somado ainda a outros 

fatores ligados aos custos de produção (CAIADO, 2004, p. 10). 

 

4.2.2 Movimento inovador e downsizing 

 

Vários são os movimentos inovadores nas organizações. Após a década 

de 1970 verifica-se o incremento da automação com a implementação e introdução 

de máquinas e ferramentas de controle numérico por computador, robôs, sistemas 
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especialistas e inteligências artificiais, aumentando o grau de imobilização do ativo 

permanente, o que significa o incremento de capital (PLANTULLO, 2002, p. 98). 

Um movimento a ser abordado no sentido da fuga dos investimentos das 

empresas é o downsizing. A redução de cargos e funções ocorre por conta de 

redução de custos, declínio da participação no mercado ou crescimento 

desorganizado das organizações. A teoria pressupõe que com o downsizing a 

empresa pode conduzir seus esforços para uma maior produtividade e maiores 

lucros (SILVA, 2008, p. 42). 

A adoção do downsizing dispara algumas desvantagens para a 

organização, como: rotatividade de funcionários voluntária ou não (turn over), 

rotatividade funcional, além do declínio do moral dos empregados, queda da 

qualidade, custos associados a treinamento, etc. (SILVA, 2008: p. 464). 

Outro ponto a ser observado está no processo contínuo do emprego de 

inovações. Essa dinâmica vem ao encontro de uma possível desindustrialização 

quando se trata principalmente da mão de obra. A inovação está intimamente 

atrelada à adoção e emprego da tecnologia. 

Neste contexto ilustra-se: 

 

O preceito burocrático de hierarquia rígida, por exemplo, destoa 

de uma realidade em que computadores estão tirando 

informações das mãos da média gerência, para colocá-las nas 

mãos de quem executa; em que decisões são cada vez mais 

delegadas àquelas pessoas que executam a tarefa; em que 

ocorre um achatamento progressivo da hierarquia, com redução 

progressiva da média gerência; e em que emerge o 

pressuposto de que as pessoas não precisam ser 

supervisionadas para fazerem corretamente seus trabalhos 

(WOOD e PICARELLI 1999, p. 37). 

 

A terceirização no Brasil acompanha a tendência internacional, está 

associada a ganhos em custos e aumento do número de micro/pequenas empresas; 

enxugamento de estruturas organizacionais, ocasionando demissões; menores 



 44 

salários, perdas de benefícios e vantagens salariais constantes dos acordos 

coletivos sindicais; precarização do vínculo empregatício, das condições de trabalho 

e de segurança; e crescimento do trabalho temporário (MELO e CARVALHO NETO, 

1998). 

Tais movimentos nas últimas décadas e principalmente a partir do início 

dos anos 80 contribuem para a diminuição dos postos de trabalho, ao mesmo tempo 

com um ambiente econômico inflacionário favorável, vai fortalecer os movimentos 

sindicais. 

 

4.2.3 O fortalecimento do sindicalismo 

 

No Brasil é presente a cultura gerencial de relação autoritária dos 

empresários e também da elite governante com os trabalhadores. Essa relação 

autoritária possibilitou a existência de um dos mais altos níveis mundiais de 

concentração de renda. Nem mesmo o paternalismo dos governos de Getúlio 

Vargas foi capaz de favorecer uma distribuição de renda mais justa. Os resultados 

desse descaso são os baixíssimos salários, a alta rotatividade da mão-de-obra, a 

falta de investimento no ensino básico e profissional e a conseqüente baixa 

qualificação da mão-de-obra, que caracterizam o mercado de trabalho nacional 

(MELO e CARVALHO NETO, 1998). 

A partir de 1971, com o advento da lei 6297, que incentivava o 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos via dedução do imposto de 

renda das empresas, desdobra-se uma fase de desenvolvimento dos trabalhadores. 

Isto acontece até meados de 1990 quando foi extinta (RIBEIRO, 2000, p.48). 

Mesmo com uma herança paternalista e autoritária no campo das 

relações de trabalho, o sindicalismo brasileiro renovou-se a partir de 1978, 

pressionando pela realização da negociação coletiva. 

Observando que: 

Foi a partir de maio de 1978 que a massa trabalhadora 

começou a acordar de seu longo sonho letárgico. A varinha 

mágica estava sendo empunhada pelo ex-torneiro da Indústria 

Villares de São Bernardo do Campo (ABC paulista), Luiz Inácio 
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da Silva, mais conhecido entre os seus companheiros como 

'Lula', que, liderando um grupo de pensamento diferenciado 

dentro da militância sindical, foi minando aos poucos a linhas de 

ação 'moderada' (MARRAS 2001, p. 43). 

 

A partir dos anos 1980 os sindicatos se fortalecem frente às perdas 

salariais em função da inflação dos direitos trabalhistas. 

A década de 1980 é um período identificado como de gestação do 

sindicalismo ainda descentrado e de potenciais neocorporativismo que se desdobra 

coberto por um novo complexo de reestruturação produtiva (ALVES, 2000, p. 114). 

É justamente nessa década que se encontram a formação e fundações de 

unidades como: Central Geral dos Trabalhadores – CGT em 1986, representando 

650 sindicatos e 1,5 milhão de trabalhadores principalmente os de processamento 

de dados; Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT em 1988 congregando 

mais de mil sindicatos ligados aos transportes, telecomunicações, televisão, saúde e 

informática; Central Única dos Trabalhadores – CUT fundada em 1983 

representando mais de 3 mil sindicatos do segmento metalúrgico, químico e 

bancários; União Sindical independente – USI em 1985, representando mais de mil 

sindicatos do setor comerciário especialmente a Federação dos Comerciários, 

Hotéis, Bares e Restaurantes; Central Autônoma de Trabalhadores – CAT em 1995 

representando cerca de 3,5 milhões de trabalhadores do setor público, saúde, 

vestuário, têxtil e profissionais liberais ligados a aproximadamente 800 sindicatos; e 

a Força Sindical – FS, fundada em 1991 representando mil sindicatos associados e 

12 milhões de trabalhadores dos segmentos da construção civil, comerciários e 

outros (MARRAS, 2001, p. 51) 

Fortalecidos, e mais organizados, a década de 1990 reflete um processo 

de reivindicações. Dados do Dieese foram sistematizados a partir de 1992 e 

mostram as quantidades de greves deflagradas e seus motivos, principalmente em 

função das clausulas econômicas de negociação e direitos trabalhistas. Dentre 

outras. 
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Tais dados referem-se na totalidade do país, porém observando os 

Boletins mensais do Dieese, a maioridade das paralisações está na região do 

grande ABC, São Paulo de Guarulhos, por ordem de grandeza. 

Os dados dispostos na Tabela 15 demonstram que logo após o Plano 

Real os trabalhadores buscam, mais intensivamente, recuperar suas perdas 

salariais, direitos e garantia de emprego. Houve mais paralisações nos anos de 

1994, 1995 e 1996, tendo respectivamente 742, 816 e 872 paralisações. 

 

Tabela 15 

Números absolutos e relativos de paralisações, total, setor público e privado, 

anos de 1992 a1997. 

 Público Privado  

Ano Número 

absoluto 

% em 

relação ao 

total 

Número 

absoluto 

% em 

relação ao 

total 

Total 

1992 244 43,8 313 56,2 557 

1993 189 28,9 464 71,1 653 

1994 292 28,2 742 71,8 1034 

1995 240 22,7 816 77,2 1056 

1996 386 30,7 872 69,3 1258 

1997 178 28,3 452 71,7 630 

Fonte: Dieese 1998 

 

Dos motivos das reivindicações (Tabela 16) destacam-se as 

remunerações, os direitos, o emprego a participação nos lucros e resultados e com 

menor intensidade as condições de trabalho, os assuntos sindicais, os protestos 

contra as medidas do governo e a jornada de trabalho. 

Vale ressaltar que o item remuneração refere-se a salários diretos, 

adicionais, gratificações, auxílios, salários indiretos, piso salarial, adiantamento do 

pagamento, plano de cargos e salários, etc. O item direito aos atrasos no pagamento 

de salários ou de outros benefícios, descumprimento de acordo/convenção coletiva, 

desrespeito à legislação trabalhista. O emprego a estabilidade, demissões, 
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contratação, mão de obra temporária, terceirização, introdução de novas 

tecnologias. O PLR a participação dos lucros e resultados. As condições de trabalho 

a higiene e segurança do trabalho, fornecimento de uniformes e equipamentos de 

segurança, comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA, protestos devidos a 

acidentes ocorridos, fornecimento de ferramentas de trabalho, fornecimento de 

recibos, critérios para transferência, critérios quanto às normas da empresa, 

protestos contra procedimentos da chefia. O item sindical ao relacionamento entre 

sindicato e empresa, sindicalização, manutenção ou alteração de data base, eleição 

ou indicação de representantes sindicais, acesso dos representantes ao local de 

trabalho, pagamento ou compensação de dias parados em decorrência de greve, 

liberação de empregado para atividades sindicais, acesso às informações, 

comissões de empresa, normas quanto a empregado diretor do sindicato, renovação 

ou rescisão do acordo/convenção, abertura de negociação. A jornada ao horário de 

trabalho, redução da jornada, abono de faltas, jornada flexível, licenças, critérios de 

compensação ou prorrogação da jornada, extinção de horas-extras. E os protestos 

contra as medidas do governo a greves de solidariedade, exigência de participação 

em órgãos do governo, contra governo ou políticas governamentais. 

Ressalta-se que a partir do ano de 1995 a participação dos lucros e 

resultados toma importância e nos anos seguintes há um aumento dos interesses 

dos trabalhadores nesse item de reivindicação. 

Tais movimentos vão originar um esfriamento da absorção da mão de 

obra empregada pelo setor industrial, isso se observa na diminuição da população 

economicamente ativa, ligada ao setor abordada no próximo capítulo, como também 

na fuga das indústrias para outros locais além da diminuição do crescimento da 

quantidade de unidades de atividades locais de produção nos anos seguintes. 
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Tabela 16 

Motivos das reivindicações dos trabalhadores entre os anos de 1993 e 1997 

  Motivos                                    Anos 1993 1994 1995 1996 1997 

Remuneração 61,5 76,8 49,3 40,1 32,4 

Direito 23,7 18,6 36,8 42,2 43,0 

Emprego 11,6 9,7 10,2 9,8 14,4 

PLR N/d N/d 9,2 17,7 15,1 

Condições de Trabalho 11,8 8,6 9,6 9,8 11,6 

Sindical 5,4 8,2 7,4 2,8 4,5 

Protesto contra medidas do governo 6,3 2,9 4,4 0,7 3,2 

Jornada 3,4 3,3 4,5 11,5 7,6 

Fonte: Dieese 1998 
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5. O AMBIENTE DO MERCADO DE TRABALHO DA REGIÃO 

 

5.1 AS TRANSFORMAÇÕES DA OFERTA NO MERCADO DE TRABALHO NA 

REGIÃO 

 

Como já foi visto nos capítulos anteriores, aconteceu uma reestruturação 

no processo produtivo da região do ABC paulista. Ou seja, há um movimento da 

população economicamente ativa do setor industrial para o de serviços. 

Tabela 17 

Evolução do mercado formal de trabalho no Grande ABC, por setores das 

atividades econômicas de 1991 a 2006. 

Anos Agropecuária Comércio Construção Indústria Serviços 

1991 457 56.492 12.295 282.444 129.668 

1992 645 49.942 12.087 257.415 127.508 

1993 600 50.728 9.781 233.973 126.812 

1994 3.954 61.131 14.133 276.650 147.203 

1995 3.888 64.700 15.675 258.478 159.660 

1996 3.277 64.966 13.881 233.621 167.597 

1997 4.159 65.385 13.218 223.536 181.112 

1998 3.480 66.519 12.664 194.452 193.603 

1999 2.796 67.266 11.299 190.701 206.386 

2000 2.758 74.169 13.852 196.508 230.663 

2001 181 77.092 13.692 197.111 237.149 

2002 108 81.935 12.634 195.323 263.360 

2003 117 83.585 15.255 196.907 259.594 

2004 125 92.222 17.118 220.109 271.942 

2005 151 99.696 16.805 227.927 279.957 

2006 149 105.492 19.051 237.063 281.767 

Fonte SEADE/DIEESE, 2008 
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Obviamente essas mudanças impactaram a oferta dos empregos por 

setor. 

A Tabela 17 evidencia ao longo dos anos de 1991 e 2006, exatamente o 

crescimento dos vínculos dos trabalhadores formais nos setores investigados. 

Nos 16 anos demonstrados, o setor do comércio formalizou de 56.492 

empregos, em 1991 para 105.492 em 2006, o que significa um crescimento de 87 % 

ao longo dos anos em referência. Ao mesmo tempo, o setor de serviços aponta um 

crescimento de 129.668 em 1991 para 281.767 em 2006, que significa 117 % de 

crescimento e, o de construção que em 1991 formalizava 12.295 empregos, evoluiu 

para 19.051 em 2006, significando 55 % de crescimento. 

Já o setor industrial, que em 1991 formalizava 282.444 empregos, em 

2006 tinha 237.063 trabalhadores vinculados, o que demonstra uma pequena 

tendência de diminuição na oferta de empregos. Esta diminuição foi cerca de 16% 

ao longo dos anos, sendo que entre os anos de 1998 e 2003 apresenta estabilidade. 

Esse comportamento vai ao encontro do que já foi discutido 

anteriormente sobre os aspectos da desindustrialização ou reestruturação produtiva, 

considerando a mão de obra da região. 

 

5.2 O TRABALHADOR FRENTE AO MERCADO DE TRABALHO E A OFERTA DE 

EMPREGO 

 

Considerando a população da Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP, (em 2004 como sendo da ordem de 18,8 milhões de habitantes), a Tabela 18 

demonstra essa distribuição percentual por faixa etária a partir de 1991. 

Os dados mostram uma diminuição da população menor de 24 anos e 

um aumento das faixas etárias mais elevadas. Mas a faixa que está em foco (entre 

15 e 24) nesta alteração permaneceu tímida em relação às demais. E é esta faixa da 

população economicamente ativa que ingressa ou está ingressando no mercado de 

trabalho. 
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Tabela 18. 

Distribuição percentual da população da Região 

Metropolitana de São Paulo, 1991 e 2004. 

Faixa etária 1991 (%) 2004 (%) 

Menores de 15 anos 30,4 25,5 

Entre 15 e 24 anos 18,8 18,1 

25 e 59 anos 43,8 47,8 

Mais de 60 anos 7,0 8,6 

Fonte: Dieese, 2007. 

 

Os índices de desemprego da região metropolitana de São Paulo 

variaram nos últimos anos de 17 a 19% e desta variação, 40% são jovens entre15 e 

17 anos, segundo o DIEESE – Departamento Intersindical. Extrapolando a idade até 

os 24 anos este indicador aumenta sensivelmente para 43,6%, no ano de 2004 

(DIEESE, 2007) 

Considerando o alto índice de desemprego nessa faixa etária percebe-se 

que é exatamente nela que estão os mais jovens que vão buscar seu espaço no 

mercado de trabalho. 

Os indivíduos diante da complexa participação no mercado se esforçam, 

buscando uma maior adequação e empregabilidade. 

De um lado há todo um novo contingente de trabalhadores que buscam 

se colocar no mercado formal do trabalho. De outro há um desemprego gerado pelas 

exigências deste mesmo mercado, que procura cada vez mais a especialização..Em 

outras palavras: o mercado de trabalho exige certa experiência e todo um aparato de 

conhecimentos prévios para o ingresso desse contingente. Mas o que o trabalhador, 

pode oferecer efetivamente? Quais conhecimentos? É natural que o trabalhador que 

ingressa no mercado absorva algum conhecimento durante sua formação. 

O conceito de adolescente refere-se na consideração da etimologia da 

palavra vindo do latim adolescère, ou seja, que se desenvolve, cresce, engrossa, 

aumenta, moço ou moça na fase da adolescência; estar em processo de 
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crescimento; crescer, desenvolver-se, segundo o dicionário de língua portuguesa 

Houasiss. 

Num primeiro momento podemos identificar esse jovem no contexto 

extra-muro, ou seja, o tempo em que o homem busca sua identidade na passagem 

para a fase adulta. 

Há também o despreparo que campeia em todas as classes sociais. Não 

basta hoje ser bonito, falar bem, ter boa apresentação. Sobre tudo é necessário 

preparo, conhecimento e claro muita vontade de se aprimorar. 

O adolescente está numa fase evolutiva do desenvolvimento humano 

peculiar, é nesta fase que o processo de maturação biopsicossocial acontece, e por 

isso se faz necessário analisar os aspectos psicológicos, sociais e culturais 

(OSÓRIO, 1992: p. 11 e 14). 

Quanto aos aspectos psicológicos, o adolescente está na fase da auto-

afirmação de sua personalidade e é motivado por estímulos internos e externos de 

satisfação relacionados ao seu ambiente (BLOS, 1985). 

Quanto ao aspecto sócio cultural o jovem é caracterizado pela formação 

dos grupos (LEPRE, 2004, apud OLIVEIRA e SILVA, 2005: p. 4), o que reforça a 

idéia de auto-afirmação em função da liberdade de expressão e reestruturação da 

personalidade. É o caso do uso de gírias para diferenciação da linguagem dos 

adultos e das crianças. 

Ainda quanto ao aspecto sócio cultural, um agente importante a se 

destacar é a família com seus conceitos éticos, religiosos e culturais com postulados 

de realidade de reciprocidade e mutualidade compartilhados. Ainda lembrando a lida 

de seus conflitos que refletem no jovem com a falta de conselhos, elogios, críticas, 

definição de limites dentre outras ações importantes para a formação da 

personalidade do adolescente (KALOUSTIAN, 1994). 

O que significa ser jovem para esse contexto? O significado vem da 

necessidade da preparação da vida futura. 

Para se preparar para uma vida futura, devemos nos lembrar que o 

jovem está inserido num ambiente familiar. E cada família constrói sua história, seus 

mitos, que expressam sua realidade cotidiana (SARTI, 2004: p. 13). 
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Constrói seus limites de mundo demarcados pela sua própria história, 

sua identidade, porém é composta de membros, e cada membro tem sua 

individualidade, sendo singular. Nesse sentido, a percepção de cada um dos 

membros pode abalar o contexto interno dos jovens, que trazem do cotidiano 

externo suas experiências e conhecimentos (SARTI, 2004: p. 14). 

Ao passar para o mundo exterior, é natural que este indivíduo possa 

deixar a condição natural do si para se socializar, ser parte de um todo. Um todo em 

parte desconhecido, parte de uma construção artificial (BARROS, 2004: p. 2). 

Em um novo mundo, a modernidade pode se constituir como fonte de 

inquietude, contradição, legitimação de direitos e deveres civis, passagem da 

individualização e de nascimento do grupal (MUNGIOLI, 2005: p.3). 

Lembrando Maurice Merleau-Ponty, em “O visível e o Invisível”: 

 

O mundo é o que percebo, mas sua proximidade absoluta, 

desde que examinada e expressa, transforma-se também, 

inexplicavelmente, em distância irremediável. O homem 

“natural” segura as duas pontas da corrente, pensa ao mesmo 

tempo que sua percepção penetra nas coisas e que se faz 

aquém de seu corpo. Se, todavia, na rotina da vida, as duas 

convicções coexistem sem esforço, tão logo reduzidas a teses e 

enunciados, destroem-se mutuamente, deixando-nos 

confundidos (MERLEAU-PONTY, 2005, p.20). 

 

Esses são alguns dos conflitos que o jovem encontra no momento de sua 

busca para o primeiro emprego. 

Tal realidade tem relações com o ambiente extra-muro. Refere-se ao 

homem selvagem e ao homem policiado e, que o que faz a felicidade suprema de 

um reduz o outro ao desespero. Não é possível ao homem manter na vida em 

sociedade a unidade de seu ser e, ao mesmo tempo, pretender conservar na ordem 

civil a primazia dos sentimentos da natureza (ROUSSEAU, 1964 apud BARROS, 

2004: p. 9). 
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Segundo o senso demográfico de 2000, elaborado pelo IBGE, existem na 

região metropolitana de São Paulo 48.922 jovens analfabetos entre 15 e 24 anos. 

Cerca de 47% de 1.057.726 não completaram o ensino fundamental. 

Se analisarmos uma faixa de idade de 20 a 24 anos, encontramos 84,3% 

que não concluíram o ensino médio. 

Nesse cenário, com jovens com tais características, o mercado de 

trabalho não oferece muitas alternativas, Madeira (2004: p. 79), comenta ainda a 

escolaridade da mãe como decisiva no aproveitamento escolar o que dificulta o 

ingresso nesse mercado competitivo e de concorrência, aliada às transformações do 

próprio mercado de trabalho, leva os jovens encontrarem cada vez mais dificuldades 

para conseguir o primeiro emprego. 

Além disso, tem que ser levado em conta a natureza das ocupações 

disponíveis no mercado. 

 

“No que diz respeito ao mercado de trabalho brasileiro, as 

grandes transformações pelas quais estes vêm passando nas 

últimas décadas refletiram-se diretamente em sua estrutura 

ocupacional. Enquanto várias ocupações simplesmente 

desapareceram, ou estão a caminho disso, outras vêm sofrendo 

uma reestruturação de suas funções, que leva à definição de 

novos perfis profissionais. Esse processo está associado às 

modificações tecnológicas ocorridas na economia, inclusive 

aquelas que afetam a organização do trabalho dentro de 

empresas públicas e privadas”. (A NOVA CLASSIFICAÇÃO 

BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES: anotações de uma pesquisa 

empírica –2003) 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a CLT- Consolidação 

das Leis do Trabalho, o jovem no pode ingressar no mercado de trabalho formal aos 

16 anos. Em um aprendizado normal, ele ingressa no primeiro ano do ciclo básico 

aos sete anos e terminará o ensino médio (se não houver repetência nem evasão 

escolar) aos 17 ou 18 anos. Como ter experiência de 1, 2 ou 3 anos? Não há tempo 

hábil para isso. 
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O primeiro e grande obstáculo enfrentado então pelos jovens, ao saírem 

em busca de seu primeiro emprego, é a falta de conhecimentos específicos. Saber 

lidar com novas tecnologias, internet, informática, possuir outro idioma, mesmo que 

em nível básico, são diferenciais que ajudam na obtenção do primeiro emprego. 

Saber falar, comer, utilizar cartões bancários, navegar na web, vestir-se 

adequadamente, processar informações com rapidez, são qualidades de suma 

importância ao jovem aspirante a uma vaga no concorrido mercado de trabalho. 

Mas, a questão que se apresenta é como a sociedade está preparada 

para facilitar o ingresso de jovens no mercado de trabalho? 

Sabemos que a educação deveria se dar em todos os níveis sociais e 

que o conhecimento deveria ser difundido amplamente, de forma igualitária. Na 

prática, como vivenciamos todos os dias isso não ocorre. Portanto, como jovens de 

menor renda, oriundos das periferias das grandes cidades conseguem uma 

colocação em um mercado tão exigente e competitivo? 

Segundo dados da RAIS TXT/MTB – Condefat de 2000, o primeiro 

emprego vem após 39 meses de busca. 

Uma justificativa pode ser uma cultura de predominância de 

inconsistência e competitividade, quando o adolescente aparece como um possível 

adversário ou como uma representação à mudança. Por outro lado, o adulto tende a 

ter uma imagem polarizada entre a idealização e a marginalidade (MATHEUS, 2003: 

p. 92). 

Já há algum tempo o mercado de trabalho brasileiro vem passando por 

significativas mudanças econômicas, sociais e políticas. A manifestação dessas 

mudanças aparece na estrutura das ocupações, nas necessidades do mercado, nos 

recrutamentos e seleções e na forma como determinada função é hoje 

desempenhada. 

Nos últimos anos do século findo essas mudanças foram imputadas aos 

mais variados fatores; dentre eles sobressaem-se os meios de comunicação, 

introdução de novas tecnologias, principalmente a informática e a internet, as novas 

formas de organização e gestão, a abertura do mercado nacional ao capital 

estrangeiro, e ao aumento da concorrência e competitividade. 
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A “robotização” do trabalho rompeu entraves e limitações anteriores, 

revolucionando e universalizando as bases técnicas e sociais (ANTUNES, 1986: ps. 

51-54). 

A conseqüência imediata dessas transformações foi à tomada de 

medidas técnicas e administrativas visando à contenção dos custos das empresas. 

Como uma coisa leva a outra, há uma redução do nível de emprego com diminuição 

de postos formais de trabalho. 

É bem verdade que o homem tem necessidades, A. H. Maslow (1943: p. 

10) já apontava em sua teoria numa escala de necessidades. No entanto, apontava 

também algumas exceções. Uma delas é que a auto-estima parece ser mais 

importante do que as necessidades básicas. Outro exemplo é pessoas que nunca 

experimentaram a fome crônica, estas subestimam seus efeitos e olham os 

alimentos como irrelevantes. 

Já o jovem desempregado, é dependente de uma estrutura complexa de 

ensino que não oferece um ambiente adequado para se inserir no mercado 

competitivo. (MADEIRA, 2004, p. 81). Basta observar a simplificação de currículos 

escolares (cursos de curta duração) e a facilidade na concessão de diplomas. 

Educadores mais atentos concordam que essas práticas não acrescentam nada de 

significativo na formação dos indivíduos no cenário da globalização (MUNGIOLI, 

2005: p. 4). A maior parte dos programas contém somente disciplinas específicas e 

que prometem ao egresso uma rápida inserção no competitivo mercado de trabalho. 

Na questão educacional os jovens encontram outros problemas, como a 

eterna questão qualidade versus quantidade no ensino. Vale lembrar aqui alguns 

aspectos de controvérsia. 

Nesse sentido, a reformulação dos planos educacionais, é adaptada às 

necessidades das empresas, preparando o aluno para o mundo do trabalho e não 

para a vida (MUNGIOLI, 2005: p. 4). 

Os jovens brasileiros constituem um grupo social escolarizado e 

desempregado, ou, inserido em o que conhecemos por subemprego. Um exemplo 

observa-se a proliferação do subemprego com a denominação estágio (SEGNINI, 

2000, P. 76). 
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Em São Paulo, de acordo com o DIEESE (2007), 800 mil jovens entre 15 

e 24 anos estão sem ocupação, representando metade dos desempregados da 

Região Metropolitana de São Paulo, estimada em 1,6 milhão no início desta década. 

 

5.2.1 O Aspecto Cultural e o Recrutamento 

 

Num primeiro momento podemos explorar o nível mais alto de cultura 

que é a cultura universal, onde são observados os valores humanos, como: a 

necessidade de sobrevivência e compartilhamento entre os seres humanos e de co-

responsabilidade (HUNTINGTON, 1996, p. 56) 

Em outro patamar encontra-se o que denominamos de supracultura. Aqui 

é considerado o compartilhamento entre nações como o sistema econômico e 

desenvolvimento sócio-econômico, a etnia, a religião dentre outras  

Ampliando nossa observação temos a macrocultura que compreende o 

compartilhamento de povos de mesma nacionalidade, origem ou mesmo residência. 

Já num nível mais próximo temos a mesocultura compartilhada pelos 

grupos ou pelas comunidades, uma empresa, indústria, ou mesmo um profissional 

que se relaciona com um nível de cultura mais amplo. 

A microcultura, mais próximo ao individual, é compartilhada por coletivos 

sociais menores. Aqui podemos encontrar a organização, a família ou clã. 

O nível individual da percepção intima do comportamento do indivíduo 

que é influenciada pelos outros níveis, considerando o ambiente que está inserido. 

Nesse aprendizado, estão contidos os conhecimentos tácitos e explícitos, 

e num contexto maior, os aspectos culturais do trabalhador e do 

recrutador/selecionador. 

O recrutador/selecionador está inserido num contexto competitivo e 

pressionado pela organização no que diz respeito à estratégia dela própria. 

Dele é exigida uma gestão estratégica que contemple os objetivos da 

organização. Marras (2007, p. 139) sugere uma gestão estratégica dedicada a uma 
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deontologia diferenciada do passado, que venha contribuir direta, efetiva, e 

positivamente nos resultados organizacionais. 

Esse profissional ou mesmo o setor sob sua responsabilidade, passa por 

transformação, e merece atenção devido ao fato de promover e de estabelecer um 

vínculo harmônico e de credibilidade mútua (MARRAS, 2007, p. 141). 

Neste cenário avalia o que o mercado de trabalho oferece. 

 

Figura 2. 

Matriz de segmentação de recursos humanos combinado com valor 

acrescentado e o grau de disponibilidade/acessibilidade 

no mercado de trabalho. 

DIFÍCEIS DE SUBSTITUIR 

BAIXO VALOR ACRESCENTADO 

 

InformarInformarInformarInformar    

DIFÍCEIS DE SUBSTITUIR 

ALTO VALOR ACRESCENTADO 

 

CapitalizarCapitalizarCapitalizarCapitalizar    

AutomatizarAutomatizarAutomatizarAutomatizar    

 

FÁCEIS DE SUBSTITUIR 

BAIXO VALOR ACRESCENTADO 

Encomendar do exteriorEncomendar do exteriorEncomendar do exteriorEncomendar do exterior    

 

FÁCEIS DE SUBSTITUIR 

ALTO VALOR ACRESCENTADO 

Fonte: Stewart, 1999, p. 129 

 

Cenário esse que tem tido profundas mudanças no padrão de 

competitividade. As vantagens competitivas deixam de estar associadas aos fatores 

tradicionais (preço das matérias-primas, energia, trabalho), para dependerem de um 

modelo dinâmico apoiado na capacidade de inovar, seja por processos produtivos, 

produtos/serviços, estruturas e redes relacionais, ou pelo acesso a determinados 

recursos estratégicos como as competências humanas, sinergias de mudança, a 

informação e serviços de apoio (SANTOS, 2004: p. 143). 

a b 

c d 
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Nesse ambiente o profissional tende a se modernizar na gestão do 

capital intelectual. Observando o quadro percebe-se que há uma tendência de 

buscar trabalhadores profissionais que atendam ao dinamismo do mercado 

(SANTOS, 2004, p.154). 

No quadrante “a” observa-se os trabalhadores fáceis de substituir e com 

baixo valor à acrescentar para organização. Nesta função a tendência é de 

substituição pela automação ou mesmo de exteriorizá-las. 

Já no quadrante ”b” enquadram-se os trabalhadores que são facilmente 

substituídos, mas com elevado valor de acréscimo devido ao alto grau de 

complexidade de suas atividades, neste caso as organizações tendem a buscá-los 

no exterior. 

No “c” aparecem os trabalhadores de difícil substituição, mas com baixo 

valor a ser acrescentado para a empresa, neste caso as organizações tendem a 

incorporar novas atividades em paralelo. 

E finalmente no “d” estão os trabalhadores com alto valor acrescentado e 

de difícil substituição, estes tem participação mais ativa nos processos de criação e 

desenvolvimento de produtos e serviços. 

Visando a estratégia organizacional o gestor de recursos humanos 

encontra uma nova lógica de relacionamento capital-trabalho além de uma 

inteligência estratégica. Marras (2007, p. 139) sugere a necessidade de abandonar 

uma visão míope e estreita que herdamos dos antigos empreendedores e gerentes 

industriais além do desligamento do bloqueio cultural de se pensar no vínculo 

empregatício de superioridade e de sentimento de posse. 

Ao menos teoricamente, a gestão de conhecimento tem um significado 

de concentração nos processos de criação, armazenamento, partilha e distribuição 

do conhecimento (BONTIS, 2002 e CHOO, 2000 op cit SANTOS, 2004, p. 143). 

Atenta-se para estes aspectos: 

a) Desenvolver competências individuais; 

b) Desenvolver capital estrutural; e 

c) Desenvolver capital relacional. 
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Quanto a desenvolver competências individuais, observa-se que não 

basta um acréscimo na formação, mas a necessidade de desenvolver maior grau de 

responsabilidade compreendendo também autonomia e liberdade de ação criativa. 

Capital estrutural entende-se pela capacidade de contribuição do todo da 

organização através de redes, relações informais, que estimulem a difusão do 

conhecimento, além das capacidades já conhecidas como criatividade individual e 

etc. 

E o capital relacional, que implica em trocas de informações e de 

conhecimento com o exterior e interação interna. 

Ora, o que se observa efetivamente é que a literatura referente ao capital 

humano e gestores desse recurso, ou talento, tende a buscar estudos do 

contingente já empregado. 

Alguma literatura ainda procura buscar informações a respeito do 

recrutamento e de busca de jovens talentos, e indicam que 7,7% das organizações 

em pesquisa com 41 empresas possuem programas de capacitação de jovens 

talentos, como programa de estágios, trainees e com periodicidade anual (SARSUR, 

PEDROSA e SANT’ANNA, 2003: p. 9). 

 

5.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Nas grandes cidades brasileiras a atuação de várias organizações que 

visam inclusão do jovem nesse mundo do trabalho formal, preparando a juventude 

para suprir as necessidades da empresas. 

Segundo MARTINS (2000: p. 106), é necessário o governo desvincular o 

ensino técnico do ensino médio, conforme as tendências nacionais e mundiais de 

desenvolvimento tecnológico. A educação e o ensino têm seu papel na 

transformação dos indivíduos e permite, de forma subjetiva, a criação das condições 

necessárias à elevação do nível intelectual. Sendo assim, a escola e o trabalho 

relacionados podem mudar a sociedade. 
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Preocupados com essas necessidades de aprendizado foram criados os 

serviços ensino das organizações sindicais patronais, e mais tarde foram vinculado 

ao ensino médio oficial. 

O sistema CNI – Confederação Nacional da Indústria fundada em 1938, 

com o SENAI – Serviço Nacional da Indústria criado em 1942 e SESI – Serviço 

Social da Indústria criada e 1946. 

A CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil 

fundada em 1964, com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no 

início dos anos 1990 (não vinculado ao ensino médio, porém mais voltado aos 

cursos que ligam o homem ao campo). 

A CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo fundada em 1945 criando o SENAC no ano seguinte. 

A CNT – Confederação Nacional do Transporte fundada em 1954 com o 

SEST – Serviço Social do Transporte e SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte, fundados em 1993, realiza cursos especializados na área. Todos 

atendendo as necessidades organizacionais e produtivas patronais. 

De um modo geral as organizações não governamentais e 

governamentais, se preocupam com o caso, porém de uma maneira improvisada. 

MADEIRA (2004: p. 79) demonstra que o resultado do Programa Jovem Cidadão – 

PJC (realização do governo federal) proporciona ao jovem de 16 a 21 anos do 

ensino médio do sistema público de ensino, uma primeira chance de inserção no 

mercado de trabalho por meio de estágios viabilizados em parcerias com 

organizações da sociedade civil e iniciativa privada. Propiciando ao jovem uma 

vivência no mundo do trabalho além de uma bolsa de R$ 130,00, metade desses 

patrocinado pelo governo federal e a outra pela empresa parceira. 

Neste programa a meta era atingir cerca de 270 mil jovens. Porém dada 

à complexidade de logística do programa ocorreram conflitos de várias naturezas, 

que o tornaram frágil e ineficiente. 

No setor privado, observa-se a responsabilidade social, muito exposta na 

mídia. A crítica é de que não houve um despertar para o espaço de ação voluntária 

e solidária de alto valor estratégico. (MADEIRA, 2004: p. 87). 
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Devemos nos ater ao fato de que estágio não é emprego, e tem por 

objetivo principal oferecer aos jovens apenas um vislumbre do que é trabalhar 

efetivamente, ou seja, subemprego (TANGUY, 1998 apud SEGNINI, 2000, p.76) 

O trabalho procura analisar e levantar algumas das dificuldades dos 

trabalhadores e jovens candidatos a ingressarem no mercado de trabalho, bem 

como de sua iniciação profissional. 

As ações das organizações privadas, governamentais e não 

governamentais também são alvo de observação. Verifica-se que há um esforço que 

visa ajudar o trabalhador e o jovem a integrar-se ao mercado de trabalho formal.  

Em especial o executivo de recursos humanos que, de uma maneira sutil, 

tem suas atividades absorvendo mão de obra com objetivos específicos, 

contemplando as estratégias organizacionais. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, fizemos um resgate histórico e econômico da 

industrialização brasileira e em especial da região do grande ABC. Foram 

observadas as políticas de incentivos e as ameaças ao processo de 

desenvolvimento do período em que se consolidou a indústria no país e na região, 

como o da substituição de importações. 

Além da localização estratégica e incentivos governamentais e regionais 

se destaca também o porto de Santos, as rodovias Anchieta, Regis Bittencourt, 

Dutra, dentre outras, a ferrovia e, principalmente os processos de urbanização que 

se intensificam a partir dos anos 50, com a instalação de vários segmentos 

industriais, como por exemplo, a indústria automobilística e a petroquímica. 

A indústria automobilística foi fundamental para que esse processo de 

industrialização se desenvolvesse e consolidasse na região. 

Por conta disso, há um aumento populacional que vem suprir a 

necessidade de mão de obra para a indústria que se instalou na região, conhecida 

como o berço da indústria automobilística. 

Com o processo industrial consolidado na região e com o crescimento da 

a oferta de postos de trabalho, a população economicamente ativa cresce 

juntamente com quantidade de unidades industriais até meados das décadas de 

1980 e 1990. 

A partir de então, há uma reestruturação produtiva que vem enfraquecer 

esse dinamismo tradicional de crescimento industrial e um fortalecimento do setor de 

serviços. O que está se identificando como “desindustrialização”. 

Com relação às mudanças do volume da produção industrial nos 

períodos analisados percebe-se que vem diminuindo,o que leva a um aumento do 

nível de desemprego comparado com a produção do setor de serviços. A mudança 

geográfica das indústrias, faz com que a mão de obra migre para o outro setor.Esses 

dados estão baseados na antiga metodologia do IBGE. 

Com a aplicação da  nova metodologia de levantamento, implantada 

recentemente, verificamos que a mesma considera outros segmentos de serviços 
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antes não levantados. Porém, a aplicação dessa nova metodologia, encontra-se 

ainda em estágio embrionário, pois o período de estudo é curto para chegar-se a 

uma conclusão efetiva. 

Se a desindustrialização é uma realidade, os dados apontam para um 

contingente da população economicamente ativa da região do grande ABC, com um 

comportamento de maior intensidade nas atividades de serviços em detrimento das 

atividades industriais. 

Isto ocorre por alguns motivos: a fuga das indústrias da região, levada 

pela guerra fiscal, os avanços tecnológicos e a aplicação de novas técnicas e 

ferramentas na administração das empresas. Há que se levar em conta também os 

próprios trabalhadores das indústrias e o fortalecimento dos sindicatos regional. 

Há então a percepção de  uma nova configuração no ambiente do 

mercado de trabalho. 

As aptidões regionais construídas entre as décadas de 1950 e 1980 

especializadas no setor industrial, principalmente na indústria automobilística, 

iniciam na década de 1990 um novo  processo. O setor de serviços vem crescendo e 

adquirindo importância no cenário regional. É o que mostra a evolução do 

envolvimento da população economicamente ativa no mercado de trabalho como 

também a evolução dos empregos formais e as quantidades de unidades produtivas. 

Há, portanto, uma reestruturação produtiva, o que alguns autores estão 

chamando de “desindustrialização”. Se o novo termo se aplica em escala maior ou 

não, demanda ainda um estudo mais acurado. No momento, com relação ao cenário 

que se apresenta, (trabalhadores frente à oferta de emprego na região) o termo está 

adequado. 

A nova geração de trabalhadores, portanto, deverá se especializar ou se 

adequar a esse novo ambiente, com apoio das instituições públicas e privadas 

oferecendo novas condições educacionais e culturais na região do grande ABC 

paulista. Esse contingente de novos trabalhadores irá enfrentar o exigente mercado 

de trabalho, negociando com organizações que buscam competitividade nos 

mercados globais. 

As contradições do mercado, suas nuances e exigências foram também 

objeto deste estudo.  
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Esta região do país tem passado por tais mudanças econômico-

estruturais na oferta de trabalho em função da transformação da estrutura produtiva 

de industrial para a de serviços.  

A fuga de indústrias na região, a menor intensidade na produção 

industrial, maior no setor de serviços, diminuição da oferta de mão de obra ligada a 

esse setor, nos leva a concluir que a reestruturação produtiva é uma realidade. 

Tal processo também identifica uma mudança na especialização 

produtiva da região, transferindo o contingente de mão de obra para o setor de 

serviços. 

A questão que se apresenta é: a nova geração de trabalhadores carrega 

em si conhecimentos que os capacitem a entender, enfrentar e inserir-se nesse novo 

contexto? Sim, pois o avanço das novas ferramentas tecnológicas, o acesso a 

educação, as mudanças nos aspectos culturais, estão permitindo que esta 

população se adapte as novas exigências do mercado de trabalho. 

A dinâmica desse novo contexto ainda é recente, por isso algumas 

questões não podem ser respondidas em sua totalidade, visto que o processo está 

em pleno desenvolvimento. 

O presente estudo por si só não responde a todas as elas, envolvidas no 

processo de transformação, pelo qual a região tem passado. Mas, teve a pretensão 

de mapear o contexto da reestruturação produtiva e servir de esteio para futuras 

investigações. 
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