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Introdução 

A desconcentração da indústria brasileira tem sido objeto de intensas discussões 

teóricas e políticas no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990, quando se verificou a 

intensificação dos investimentos, dentre eles os relacionados à indústria automobilística. Tal 

destaque se deu não só em razão dos montantes envolvidos, como também da escolha de 

novos locais para instalação das unidades produtivas, fora do tradicional eixo constituído 

pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

 Nesse contexto de novas possibilidades, o estado do Paraná ganhou destaque, pois 

em seu território foram instaladas três importantes indústrias automobilísticas, 

respectivamente, Renault (1998), Audi/Volkswagen (1999) e Chrysler (1998), bem como 

inúmeros de seus fornecedores. A nova dinâmica industrial desencadeada no estado, 

fortaleceu a sua inserção no conjunto industrial nacional, promovendo significativas 

transformações urbanas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

 A despeito da amplitude que tal análise suscita, nos limites do presente texto, a 

preocupação será a de inserir a discussão sobre a lógica de localização da nova indústria 

automobilística, que elegeu o Paraná como local de produção industrial e as mudanças 

geradas no âmbito da desregulamentação do sistema de relações de 

trabalho, com forte impacto sobre o mercado de trabalho. Estão nesse horizonte, as 

relações local/global e suas mediações em termos de atuação dos poderes municipal, 

estadual e nacional, inclusive com repercussão sobre a atuação dos trabalhadores. 

No estado do Paraná, ao final da década de 1990, inaugura-se uma fase industrial 

pautada por novos padrões de produção e de produtividade. A emergência desse sistema 

produtivo integrado provoca um re-ordenamento espacial das indústrias e dos serviços, 

alterações significativas no trabalho, na ação sindical e no mercado de trabalho, que 

                                                           
1 Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa "Indústria automobilística no Paraná: relações 
de trabalho e novas territorialidades", financiada pela Fundação Araucária e pelo CNPq. 
2 Mestrado em Geografia - UFPR olgafirk@ufpr.br 
3 Programa de Pós-graduação em Sociologia - UFPR saraujo@swi.com.br 
4 Programa de Pós-graduação em Sociologia – UFPR benilde@brturbo.com 
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permitem a análise da territorialidade e da institucionalidade relacionadas ao setor 

automobilístico. 

É objetivo do presente artigo analisar a organização espaço-territorial das indústrias 

do setor automobilístico, instaladas na RMC, bem como a reação do mercado de trabalho e 

a captação desse processo de inserção do Paraná à lógica econômica das transnacionais 

pela ação dos trabalhadores organizados, gerando novas institucionalidades. 

A indústria automobilística no contexto mundial e nacional 

 Poucas empresas dominam a produção de automóveis no mundo Segundo dados do 

World Investiment Report (2002), cerca de 76% da produção global é proveniente de dez 

empresas transnacionais, conforme mostra a Tabela 01, e têm origem em apenas cinco 

países, respectivamente: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Itália. Dentre esses 

cinco países, os Estados Unidos aparecem em destaque em razão de controlar mais de 

34% da produção que, no ano 2000, totalizou mais de 44 milhões de veículos. 

Tabela 01 – Dez maiores empresas automobilísticas do mundo, segundo a produção 
de veículos em 2000 

Empresa País de origem Unidades produzidas em 
milhões 

% da produção 
mundial 

General Motors Estados Unidos 8.1 18,2 
Ford Estados Unidos 7.3 16,0 
Toyota Japão 6.0 13,6 
Volkswagen Alemanha 5.1 11,5 
DaimlerChrysler Alemanha 4.7 10,6 
PSA França 2.9 6,5 
Fiat Itália 2.6 5,9 
Nissan Japão 2.6 5,9 
Renault França 2.5 5,6 
Honda Japão 2.5 5,6 
    
Total das 10  44.3 100 
Total mundial  58.4  
Fonte: World Investment Report, 2002. 

 O deslocamento dessas empresas pelo mundo se dá devido a vários fatores, dentre 

eles, a dimensão do mercado consumidor e sua possibilidade de expansão. Nessa 

perspectiva, países com forte potencial de consumo e grande população passam a ser 

localizações estratégicas para transnacionais automotivas, ao que se somam as vantagens 

relacionadas ao custo da mão de obra e aos subsídios e investimentos fornecidos pelo 

Estado, além das condições macro-econômicas relativas à estabilidade da moeda e 

confiabilidade internacional. 

 A Tabela 02 permite observar a pequena variação da produção de veículos nos 

países desenvolvidos e a tendência de crescimento nos países subdesenvolvidos. No caso 
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brasileiro, há que se destacar que, apesar de uma sensível queda entre 1997 e 1999, 

verifica-se ao final de 2004, uma retomada da produção, quando estimativas apontam a 

casa dos 2 milhões de veículos produzidos no ano. Deve-se destacar que o crescimento 

experimentado entre 1995 e 1997 foi um dos principais motivadores do movimento de 

instalação de novas indústrias no Brasil. 

Tabela 02 – Produção de automóveis em países selecionados, 1993/2002 (mil 
unidades) 

País 1993 1995 1997 1999 2001 2002 
EUA 10.876 12.065 12.158 13.025 11.425 12.275 

Japão 11.228 10.196 10.975 9.895 9.777 10.258 
Alemanha 4.032 4.667 5.023 5.668 5.692 5.469 
França 3.156 3.475 2.580 3.180 3.628 3.693 
Coréia do Sul 2.050 2.526 2.018 2.843 2.946 3.148 
México 1.097 937 1.360 1550 1.841 1.821 
Brasil 1.391 1.629 2.070 1.357 1.817 1.427 
Argentina 342 285 446 305 236 159 
Fonte: ANFAVEA, 2004 

 De modo a objetivar a comparação entre a potencialidade dos mercados, é oportuno 

salientar o indicador habitante por veículo, pois permite uma visão mais clara do que se 

afirmou anteriormente ser um dos fatores responsáveis pelos deslocamentos dessas 

indústrias no mundo. 

A Tabela 03 apresenta de forma inequívoca a relevância dos países 

subdesenvolvidos, quanto ao potencial de expansão de seus mercados. Enquanto, por 

exemplo, os Estados Unidos apresentam uma relação média de 1 veículo para praticamente 

1 habitante; no Brasil, essa proporção sobe para mais de 8 habitantes por veículo. Assim, 

nos países desenvolvidos, a ampliação do mercado só é possível mediante seu 

aprofundamento ou verticalização, enquanto no Brasil, tal se faz por extensão ou 

horizontalização, quer dizer, inserindo-se mais pessoas, de fato, no mercado consumidor. 

Tabela 03 - Habitantes/veículo em países selecionados, 1993-2001. 

País 1993 1995 1997 1999 2001 
EUA 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 
Japão 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 
Alemanha 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 
França 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 
Coréia do Sul 7,2 5,2 4,3 4,2 3,6 
Argentina 5,2 5,9 5,7 5,5 5,2 
México 7,8 7,5 7,4 6,8 6,1 
Brasil 11,1 10,3 9,1 8,9 8,6 
Fonte: ANFAVEA, 2004 

 A Tabela 03 também permite importantes conclusões acerca dos resultados, ainda 

que parciais, da entrada no Brasil de várias indústrias automobilísticas nos anos de 1990. 
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Torna-se visível a redução na relação habitante/veículo, exatamente no período posterior a 

1995, quando tais investimentos se materializaram no país. Assim, da média de mais de 11 

habitantes por veículo existente no início da década de 1990, chega-se ao ano 2000 com 

8,5 habitantes por veículo. 

 Os investimentos ocorridos em meados da década de 1990 mais que duplicaram em 

relação aos realizados de 1980 a 1995, conforme Tabela 04. Tal fenômeno ocorreu não 

apenas em razão dos novos capitais destinados às unidades produtivas recém instaladas, 

mas também aos investimentos destinados à reestruturação das plantas antigas. 

Tabela 04 – Brasil: Investimentos em indústrias de autoveículos*, 1993-2001. 

Ano US$ 

1993 886 
1995 1.694 
1997 2.092 
1999 1.791 
2001 1.750 
Fonte: ANFAVEA, 2004 

* Incluem-se nessa classificação: automóveis, comerciais leves 

(como utilitários e camionetas) e comerciais pesados (caminhões e ônibus). 

 Em oposição ao movimento de crescimento dos investimentos e do número de 

unidades industriais, observa-se uma significativa retração no âmbito dos empregos gerados 

no período. Entre 1993 e 2003, a redução foi de quase 30 mil empregos nas unidades 

produtoras de autoveículos e ultrapassa esse número no total do setor. É o que mostra a 

Tabela 05. 

Tabela 05 - Brasil: Emprego nas indústrias de autoveículos 

Ano Autoveículos Total do setor 
automobilístico 

1993 106.738 120.635 
1995 104.614 115.212 
1997 104.941 115.349 
1999 85.100 94.472 
2001 84.834 94.055 
2003 79.153 90.807 
Fonte: ANFAVEA, 2004 

Esta redução de postos de trabalho tem sido explicada parcialmente pelas análises 

da Sociologia do Trabalho sobre o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira, 

das inovações tecnológicas e organizacionais e das tendências recentes do mercado de 

trabalho. As análises têm revelado, também, algumas mudanças nos padrões de produção e 

de contratação de trabalhadores. As empresas inserem-se no contexto das estratégias de 
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desconcentração sem descentralização, adotadas pela indústria automobilística mundial, 

principalmente a partir da década de 1990. 

Em 1998 e 1999, o Brasil apresentou saldo negativo, nos segmentos analisados da 

indústria automobilística, tendência essa de desemprego que vinha desde 1996, mas 

acentuou-se. Esta queda significativa no número de postos de trabalho é explicada como 

sendo uma redução do nível de atividade da economia brasileira, que apresentou 

indicadores estimados de queda da produção de 1,6%; de redução do 

emprego formal de 3,1%; e de elevação na taxa de desemprego de 45%. A 

desaceleração da produção ocorreu estimulada pelo acordo do Brasil com o 

Fundo Monetário Internacional, estabelecido ao final de 1998, quando o país 

sofria graves efeitos da crise financeira russa e que terminou levando a 

alteração, em janeiro de 1999, do regime cambial de valorização do real 

(POCHMANN, 1999, p. 18). 

A mudança no comportamento da economia, no período de 1994 a 1998, pode ser 

também explicada pela falta de opção política, que gerou um “cenário cambial desfavorável 

internamente, que, desacompanhado de política industrial ativa, comercial defensiva e social 

compensatória, terminou gerando tanto fortes oscilações nas atividades produtivas quanto o 

agravamento da crise do emprego” (POCHMANN, 1999, p. 18). 

O aumento do desemprego, em especial nos anos de 1998 e 1999, foi registrado 

também pelo DIEESE, que menciona a queda do emprego na indústria e relaciona este 

fenômeno a fatores como padrão de desenvolvimento e forma de inserção do Brasil no 

mercado internacional, abertura comercial exagerada, elevação das taxas de juros, 

sobrevalorização da moeda e mudanças no papel do Estado (DIEESE, 2001, p. 62). Esses 

fatores teriam levado a um frágil crescimento econômico e à reestruturação baseada em 

inovações técnicas e organizacionais. A redução dos postos de trabalho ou seu 

deslocamento, teria ocorrido mediante racionalização, aumento da produtividade e 

intensificação da terceirização. Formas flexíveis de contratação de mão-de-obra passaram a 

ser cada vez mais freqüentes. 

À retomada da produção nacional de veículos, no ano 2000, conforme Tabela 6, 

contrapõe-se nos anos seguintes, uma redução de empregos, embora a produção continue 

em alta. O aumento da produção de veículos para o mercado internacional leva à 

intensidade do ritmo de trabalho nas montadoras e fornecedores conjugados. De janeiro a 

outubro de 2004, as receitas com exportações de veículos e máquinas agrícolas cresceram 

50,5%, se comparados com os 6,76 bilhões de dólares em igual período de 2003, afirma a 

ANFAVEA (Correio do Povo, 6 nov. 2004). 

 5223



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Tabela 06- Produção e Emprego na Indústria 

Automobilística – Brasil 1997 - 2004 (**) 

 

Ano Produção 
Unidades 

Emprego Emprego/ 
Produção 

1997 2.069.703 115.349 55,73

1998 
1.586.291 93.135 58,71

1999 
1.356.714 94.472 69,63

2000 
1.691.240 98.614 58,30

2001 
1.817.116 94.055 51,76

2002 
1.791.530 91.533 51,09

2003 
1.827.038 90.807 48,70

2004 101.300 (*)
Fonte: ANFAVEA , 2004 

(*) Estimativa 

(**) Não inclui máquinas e equipamentos agrícolas 

A recuperação de 100 mil postos de trabalho na indústria automobilística foi 

anunciada pela ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

– considerando este, o mais alto nível de emprego alcançado desde novembro de 1998. 

Chegar a 101,3 mil pessoas empregadas nesta indústria, no Brasil, em outubro de 2004, 

significa um avanço de 2,6% sobre o mês de setembro e mostra que o crescimento da 

produção e das contratações andariam pari passu. (Correio do Povo, 6 nov. 2004). Observa-

se, porém conforme Tabela 6, quão volúveis são as contratações a diferentes frações de 

conjunturas econômicas. 

Em 2004, há a explicitação de uma meta de expansão produtiva nacional, mas 

dirigentes empresariais temem reprodução das condições da economia dos anos 1990 e, 

por isso, esboçam uma política setorial levada pela ANFAVEA ao Governo Federal, na 

tentativa de um crescimento sustentado, para o setor (Gazeta Mercantil, 19 nov. 2004). 

O Paraná e a localização da nova indústria automobilística 

 Importante destacar que, com as indústrias instaladas a partir dos anos de 1990, o 

Brasil entrou para uma seleta lista de países que possuem em seu território, plantas 

industriais das dez maiores empresas do mundo. No Quadro 01, explicita-se o local de 
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instalação das plantas (novas e antigas), bem como o tipo de produto a que se dedica. Uma 

diversificação padronizada que mostra a vocação industrial brasileira na atual conjuntura. 

Quadro 01 – Brasil: Localização das plantas de automóveis e veículos comerciais 
leves, 2004 

Empresa Localização da(s) planta(s) Tipo de produção 
DaimlerChrysler Juiz de Fora (MG) Automóveis 
Fiat Betim (MG) Automóveis e comerciais leves 
Ford Camaçari (BA) 

S. Bernardo do Campo (SP) 
Taubaté (SP) 

Automóveis e comerciais leves 
Automóveis e comerciais leves 
Motores 

General Motors São Caetano do Sul (SP) 
S. José dos Campos (SP) 
Gravataí (RS) 
Mogi das Cruzes (SP) 

Automóveis 
Automóveis, comerciais leves e 
motores 
Automóveis 
Componentes estampados 

Honda Sumaré (SP) Automóveis 
Mitsubishi Catalão (GO) Comerciais leves 
Nissan Curitiba (PR) Comerciais leves 
PSA – Peugeot Citroën Porto Real (RJ) Automóveis, comerciais leves e 

motores 
Renault São José dos Pinhais (PR) 3 

unidades 
Automóveis, comerciais leves e 
motores 

Toyota São Bernardo do Campo (SP) 
Indaiatuba (SP) 

Autopeças 
Automóveis 

Volkswagen São Bernardo do Campo (SP) 
Taubaté (SP) 
São Carlos (SP) 
São José dos Pinhais (PR) 

Automóveis e comerciais leves 
Automóveis 
Motores 
Automóveis e comerciais leves 

Fonte: ANFAVEA, 2004 
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Fonte: ANFAVEA, 2004. 

Na divisão internacional do trabalho, o Brasil especializou-se nos últimos anos, na 

produção de motores de baixa cilindrada (versões 1.4 e 1.6) e parte da fábrica da Renault 

responde por essa produção. Nesse aspecto, as empresas desenvolvem tecnologia própria 

para o carro nacional e preparam-se para atender demanda maior de exportação, hoje na 

marca de 14% dos 2,4 milhões motores produzidos no total, em 2004. (O Estado de São 

Paulo, 22 nov. 2004). 

Do total de 35 unidades industriais (25 de autoveículos e 10 de motores), 43% estão 

localizadas no estado de São Paulo e referem-se à localização predominante até meados de 

1990, ou seja, dentre as unidades instaladas após 1995, a maioria se distribuiu pelos 

demais estados da federação. É o caso do estado do Paraná, onde havia uma só unidade 

de produção de caminhões e ônibus (Volvo) desde a década de 1970 e passa a contar com 

três unidades nos anos 1990: Renault, Volkswagen Audi e Chrysler, essa desativada em 

2001. 

 A nova tendência de distribuição das unidades industriais pode ser compreendida à 

luz da hipótese de Diniz (1993), segundo a qual a desconcentração da indústria brasileira 

ocorre no interior de um polígono, que responde pela maior parcela de população, renda e 

riqueza do país, estando também aí localizadas as principais cidades. Tal processo se 
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explicaria a partir da definição de uma “aglomeração poligonal”, onde “um limitado número 

de novos pólos de crescimento ou regiões têm capturado a maior parte das novas atividades 

econômicas” (DINIZ, 1993, p. 35). Desse modo, não se trata de uma verdadeira 

desconcentração, haja vista a proximidade dos novos centros em relação a São Paulo e a 

relevância do interior desse estado no contexto. 

A ocorrência do desenvolvimento poligonal deve-se à ação de cinco forças, apontadas 

por Diniz (1993): a) o surgimento tanto de deseconomias de aglomeração na Região 

Metropolitana de São Paulo, quanto de economias de aglomeração em outros centros 

urbanos; b) a ação do Estado, tanto como investidor direto na indústria, quanto promovendo 

infra-estrutura e concedendo incentivos; c) a localização industrial próxima às fontes de 

recursos naturais, particularmente como decorrência da industrialização incentivada na 

década de 1980 (relacionada ao II PND); d) a forte concentração da renda, das pesquisas e 

do poder de compra; e) a unificação do mercado nacional. 

Para Diniz (1993), dois momentos da desconcentração devem ser destacados. No 

primeiro, o grande beneficiado foi o entorno de São Paulo e, um segundo, em andamento, 

cobriria o polígono formado por Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Maringá, Porto Alegre, 

Florianópolis, São José dos Campos e Belo Horizonte. A região beneficiada pelo processo 

de desconcentração, seria caracterizada pela existência de cidades com considerável 

concentração de serviços, além de infra-estrutura, renda, atividades de pesquisa e ensino e 

significativa base industrial. Em termos de atividade sindical essas regiões são denominadas 

greenfields, como o que se encontra na RMC. 

 É possível pensar, assim, que o processo de desconcentração industrial inaugura, no 

Brasil, uma nova fase a partir da década de 1990, onde a base territorial passível de receber 

os novos investimentos industriais se amplia consideravelmente, extrapolando os limites 

territoriais fixados pelo processo no período anterior, qual seja, São Paulo, metrópole e 

interior. Essa contextualização credita argumentos para poder se inserir as transformações 

que ocorrem no Paraná. 

 Em Curitiba, os complexos de produção flexíveis têm em comum o fato de estarem 

às margens de importantes rodovias e muito próximos do contorno metropolitano5. Ressalta-

se, ainda, a facilidade de acesso ao porto de Paranaguá6, bem como ao Aeroporto 

                                                           
5 Trata-se da obra de desvio do tráfego pesado de Curitiba, através do contorno, que é parte 
constitutiva do projeto de ampliação da BR 116 e criação da Rodovia do Mercosul. Assim, a BR 116 
que na atualidade atravessa toda a extensão municipal de Curitiba, será transformada em avenida e 
incorporada à malha viária urbana.  
6 O Porto de Paranaguá teve um aumento de 10% na movimentação de carga,  em 2000, quando 
comparado com 1999. Apesar de sua “especialidade” no embarque de grãos, o motivador desse 
aumento teria  sido o volume de contêineres transportado e a exportação dos automóveis da 
Audi/Volkswagen, cerca de 44 mil veículos em 2000 (Gazeta Mercantil Paraná, 12/01/2001, p. 1 e 4). 
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Internacional Afonso Pena, que tem tido grande destaque do ponto de vista da localização 

dos novos complexos, pois apesar da crescente nacionalização dos componentes, uma 

parte dos mesmos é importada, fato que é comprovado pelo grande aumento no volume de 

cargas transportadas após a implantação das novas indústrias. 

A dinâmica locacional e organizacional das unidades instaladas no Paraná 

 A indústria automobilística instalada no Paraná pauta-se por novas estratégias de 

localização não apenas em nível nacional, mas também quando tomada a escala local para 

análise. A RMC foi o lugar privilegiado para implantação, mais especificamente, uma porção 

próxima a Curitiba e caracterizada pela expansão da mancha urbana, denominada de 

Aglomerado Metropolitano. 

 No Aglomerado, tal indústria criou uma nova lógica de localização, além de 

caracterizar-se por inovadoras relações entre a empresa principal e seus fornecedores. 

Pode-se falar, desse modo, em duas dimensões espaciais importantes relacionadas a esse 

processo recente: 1) os novos territórios dessas indústrias, denominados complexos de 

produção flexível; um tipo específico de distrito industrial, surgido a partir da intensificação 

da flexibilidade e caracterizado pela desintegração vertical (Quase Integração Vertical) e que 

acarreta a aglomeração espacial das implantações; 2) as novas relações estabelecidas 

entre esses novos territórios e a rede de fornecedores, ou seja, as territorialidades 

capitaneadas pela indústria automobilística e por sua lógica de funcionamento. 

Analisando-se as unidades produtivas da Renault e Audi/Volkswagen observa-se 

significativo exemplo de como se estrutura a produção no interior do complexo de produção 

flexível. Para ambas, o poder político local tratou de reservar espaços específicos para 

implantação. Com isso, foram criados dois distritos industriais em São José dos Pinhais: um 

destinado a abrigar o Parque Renault do Brasil e o outro o Parque Industrial de Curitiba 

(Audi/Volkswagen). Note-se que, apesar de ambas as empresas estarem num mesmo 

município, seus distritos industriais têm localização distinta, o que resultou na duplicação de 

todas as obras requeridas pelo processo de implantação das mesmas. 

Quanto ao processo produtivo, a organização se dá a partir da diferenciação dos 

fornecedores em face de sua hierarquia no processo. Assim, existem os fornecedores de 

“classe A”, ou seja, de primeira camada, produtores de subconjuntos, módulos ou sistemas, 

cuja certificação se pauta em rigoroso processo de qualidade, na competitividade 

internacional e que são capazes de operar a partir do fornecimento sincronizado dos 

componentes. A arquitetura da rede estabelecida na cadeia automotiva apresenta-se, como 

na Figura 01, constituída pelos fornecedores de primeira camada apontados anteriormente, 
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fornecedores de 2a camada ou nível, fabricantes de componentes e fornecedores de 3a 

camada ou nível, aqueles responsáveis pela matéria-prima7. 

Figura – 01: Estrutura da cadeia automotiva 

 

Fonte: FERREIRA & LEMOS (2004) 

Quanto aos fornecedores da Renault, instalada no município de São José dos 

Pinhais, totalizam cerca de noventa, entre nacionais, argentinos e europeus, esses, os mais 

importantes na hierarquia produtiva, compartilham o mesmo espaço da planta industrial, 

com destaque para Ecia (colunas de direção e escapamentos), SAS Automotive (joint-

venture entre a Sommer-Allibert e a Siemens, produzindo o cockpit automotivo), Vallourec 

(reunião de mecanismos de rodas e pneus) e Peguform (pintura); além de duas empresas 

relacionados aos serviços, a Degremont, tratamento de água e Accor, restaurantes. Vários 

outros fornecedores estão implantados nas proximidades do Distrito Industrial da Renault. 

Dos 2.500.000 m2 de área da Renault, 110.000 m2, referem-se à área construída da 

fábrica propriamente dita, onde três fases se destacam com espaços distintos: o local de 

montagem da carroceria, que ocupa 36.000 m2, o da pintura com 16.000 m2, o da 

montagem com 25.000 m2, além de 15.000 m2 destinados aos fornecedores. 

No caso da Audi/Volkswagen, observa-se o mesmo processo na escolha rigorosa de 

fornecedores e subfornecedores, capazes de aliar qualidade, flexibilidade e cumprimento 

dos prazos, espinha dorsal dos novos métodos de produção. A fábrica é considerada uma 

das mais modernas do mundo. Para responder com eficiência aos novos métodos, a fábrica 

foi projetada em forma de um “Y”, integrando com maior facilidade as principais etapas do 

processo produtivo, quais sejam, a armação, a pintura e a montagem final. Cada uma 

dessas etapas ocupa um prédio correspondente a um dos segmentos de reta que compõem 

o Y, ligados por um prédio triangular no meio da fábrica, o centro de comunicações, 

conforme a Fig. 02. 

                                                           
7 A apreensão das territorialidades da indústria instalada em Curitiba, como destacado no texto, 
encontra-se em fase de elaboração, tendo em vista que se está trabalhando com informações acerca 
dos fornecedores das indústrias, sua participação no processo de produção do automóvel e sua 
localização espacial. 
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FIGURA 02 - ESBOÇO DA FÁBRICA DA AUDI/VOLKSWAGEN EM SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS (Paraná). 

1- Armação 
2- Pintura 
3- Montagem Final  
4- Centro de 

Comunicação  
(Integração de todas 
as áreas) 

1 2

3

4 

Fonte: www.volkswagen.com.br 
 

Os fornecedores dos principais componentes – cerca de treze – localizam-se dentro 

do complexo e operam pelo sistema just in time, sendo responsáveis por aproximadamente 

35% da estrutura dos modelos Audi A3 e Golf, são eles: Pirelli (pneus e montagem de 

rodas); Walker-Gilet-Tenneco (sistema de controle de gases de exaustão); Santa Marina-

Sekurit (vidros); Delphi (chicotes elétricos); Krupp MBA (eixos e subframe); Krupp Presta 

(colunas de direção); Kautex (tanque de combustível); Johnson Controls (assentos); Hella 

(módulos frontais); Peguform (injeção e pintura de pára-choques); Adwest-Heidemann (kits 

de acionamento de câmbio); Iramec-Küster (módulos de porta) e ATH-Albarus (semi-eixos 

homocinéticos). 

Outra inovação da fábrica da Audi/Volkswagen é o fato de ser a primeira da empresa 

a usar a mesma linha de produção para produzir veículos diferentes, quais sejam, o Golf e o 

Audi A3, exemplo notório de flexibilidade, além da participação significativa de trabalhadores 

temporários no seu quadro funcional. 

O emprego formal no Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba. 

A análise da participação da indústria automobilística na geração de postos de 

trabalho, no Paraná, enfatiza o período de Janeiro de 1997 a Janeiro de 2004, 

considerando-se os dados da RAIS e do CAGED/MTE. O ponto de partida para a análise do 
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emprego foi 1997, pois precede o início da produção de veículos leves no Paraná, além de 

estar compreendido no período entre 1995-2000, marco do processo de reestruturação e 

instalação de novas empresas e/ou unidades da indústria automobilística no Brasil, de forma 

desconcentrada. 

Este recorte visa dimensionar a participação da indústria automobilística na geração 

de emprego, com ênfase na RMC. Analisa-se a participação dos diversos setores da 

economia, da indústria de transformação e dos segmentos relacionados à indústria 

automobilística, como as indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material de transporte e a 

de borracha, fumo e couro. Para uma análise mais específica, da indústria automobilística, 

foram considerados, conforme classificação da CNAE 95, os seguintes segmentos: 

fabricantes de automóveis, caminhonetes e utilitários; fabricantes de caminhões e ônibus; 

fabricantes de cabines, carrocerias e reboques; fabricantes de peças e acessórios. 

Os atuais padrões da indústria automobilística, supõem cadeias produtivas 

estruturadas em torno do produto final, podendo deslocar-se, sem que haja descentralização 

quanto ao poder decisório relativo à tecnologia e ao capital. Assim, mediante incentivos 

decorrentes de uma política de atração e, em busca do pagamento de menores salários e 

redução de custos, instalaram-se na RMC, entre outras, as empresas Renault e Audi-

Volkswagen, a partir de 1996. Estas empresas estruturadas em rede, segundo organização 

flexível da produção, com novo lay out, sistema just in time e logística adequada, 

caracterizam-se – quanto às práticas de gestão – pela redução da hierarquia interna, 

sistemas de treinamento de mão-de-obra, estabelecimento de metas e incentivos e 

terceirização. 

O estado do Paraná, considerado-se a variação total dos postos de trabalho entre 

janeiro de 1997 e janeiro de 2004, apresenta tendência de evolução crescente na geração 

de empregos no total das atividades. O Gráfico 2, permite observar a evolução do emprego 

nos grandes setores econômicos do estado. Houve a contratação de mais 158.116 

trabalhadores, o que representou 10,51% de acréscimo nos postos de trabalho, até o final 

do período. Destaca-se a intensa retração de postos de trabalho, que se dá de forma 

generalizada entre os diversos setores econômicos no ano de 1998. O Paraná perde, neste 

ano, 35.657 postos e destes, 42% aproximadamente, oriundos do setor industrial. A criação 

de 158.116 empregos entre 1997 e 2004 deve-se, sobretudo, à evolução positiva e 

significativa do emprego a partir de 2000, destacando-se o ano de 2003, cujo saldo foi de 

mais 62.370 postos no estado. 

Acompanhando o desempenho da indústria de transformação, verifica-se uma 

evolução que se inicia no ano de 1999. Em 2003 – ano em que o estado bate o recorde na 
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geração de empregos – este setor mantém variação positiva, embora se observe queda de 

sua participação relativa, no total do estado. 

Nos últimos sete anos, o setor de serviços foi o que mais contribuiu para este 

resultado, com 71.397 contratações, seguido do comércio com 68.509 e, em terceiro lugar, a 

indústria de transformação, com 66.482. Este movimento confirma as mesmas tendências 

apresentadas em âmbito nacional. Porém, consideradas as proporções, o Paraná tem 

resultados mais positivos que a média nacional, na geração de empregos, na indústria de 

transformação (CAGED – MTE, 2004). No âmbito deste setor, verifica-se a evolução positiva 

do emprego nos segmentos que contribuem mais diretamente para a indústria 

automobilística, o que é fácil de explicar, uma vez que a maioria dessas empresas instalou-

se em período recente no Paraná. 

Gráfico 2. Evolução do emprego formal no estado do Paraná entre 1997 a 2003. 
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Fonte: CAGED, MTE, 2004 

Variação absoluta acumulada no ano, em milhares. Classificação IBGE. 

Nestes segmentos – Indústria Metalúrgica, Mecânica, Material de Transporte e 

Indústria de Borracha, Fumo e Couros – o subsetor de materiais de transporte destaca-se, 

pois contribuiu com 8.971 postos de trabalho. No referido segmento, significou um 

crescimento de 65,10%. Em relação à variação positiva da indústria da transformação, o 

segmento de material de transporte representou uma contribuição de 5,67%. Comparada 

com a evolução do emprego em outros segmentos da indústria de transformação, percebe-

se que, a maior contribuição para o saldo positivo, foi de subsetores como a indústria têxtil, 
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com mais 13.026 e a indústria madeireira e do mobiliário, que gerou 14.002 novos postos de 

trabalho para o estado. As indústrias tradicionais têm ofertado mais vagas que a 

automobilística. Isso demonstra que a atual indústria automobilística difere dos padrões 

vigentes há algumas décadas, quando era geradora de emprego em grande quantidade. No 

total, nos quatro segmentos – metalúrgica, mecânica, material de transportes e borracha – 

foram criadas 23.047 vagas no Paraná, significando um incremento de 36,92%, em um 

período de sete anos. Este crescimento do emprego corresponde a 14,58% do total gerado 

no estado, de 1997 a 2004. Estes dados incluem inúmeras outras indústrias, além das 

automotivas. 

Tabela 07. Participação relativa dos segmentos da Indústria Automobilística no 
crescimento do emprego no Paraná: janeiro de 1997 a janeiro de 2004 

 

Ramo/segmento da Indústria 
 

Saldo entre 
jan.1997a 
jan.2004 

Participação relativa 
dos segmentos % 

Paraná 158.116 100 
Indústria de Transformação 66.482 42,05 

Total seg. Ind. Automobilística 9.464 5,99 
Fab. Autom, caminhonetas e 
utilit. 5.508 3,48 

Fab. Caminhões e ônibus 30 0,02 
Fab.Cabines,carrocerias,reboques 864 0,55 

Fab. Peças e acessórios 3.062 1,94  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED. 

Variação absoluta e participação percentual. Classificação CNAE/95 . 

Ao aproximar ainda mais o olhar da indústria automobilística, analisa-se os quatro 

segmentos diretamente relacionados à mesma, selecionados a partir da classificação da 

CNAE 95 – fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários; caminhões e ônibus; 

cabines, carrocerias e reboques e, finalmente, peças e acessórios. Constata-se, entre 1997 

e 2003, um crescimento significativo na geração de postos de trabalho no âmbito desses 

quatro segmentos que tiveram, juntos, um aumento de 83,99% dos postos de trabalho. 

Destes, os que mais geraram empregos, foram o de fabricação de automóveis, 

caminhonetas e utilitários, com 5.508 postos e o de peças e acessórios, com 3.062 postos. 

Este aumento representa a contribuição ao mercado de trabalho, da vinda das empresas 

automotivas para o estado, sendo que a quase totalidade dos postos de trabalho está 

localizada na RMC. No entanto, esta explosão nos índices de emprego nestes segmentos 

contribui com apenas 5,99% dos postos de trabalho gerados em todo o estado, conforme 

Tabela 08. 
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Tabela 08 – Comparativo entre postos de trabalho gerados no Brasil, Paraná e Região 
Metropolitana de Curitiba, no período de sete anos  

Segmentos da Indústria 
Automobilística 

Saldo dos postos de trabalho em 2004, partindo de 1997 

 Brasil Paraná RMC 
341 - Automóveis, caminhonetas e 
utilitários -16.655

5.508 5.389  

342 - Caminhões e ônibus 504 30 30  
343 - Cabines, carrorecias e 
reboques 

3.645 864 368  

344 - Peças e acessórios para 
veículos automotores  

6.690 3.062 2.504  

Saldo dos quatro segmentos  -5.816 9.464 8.345  
Indústria de Transformação 167.729 66.482 18.817  
Total 1.843.041 158.116 52.025  
Fonte: RAIS/CAGED, MTE, 2004 

Estes dados comprovam a participação do setor automotivo na geração de empregos 

no estado do Paraná, mas devem ser relativizados quanto à sua contribuição para a 

redução das taxas de desemprego, principalmente quando comparados com outros setores. 

Mesmo que a contribuição da indústria automobilística tenha sido modesta, considerando-se 

os padrões “enxutos e flexíveis” de contratação e organização do trabalho, não resta dúvida 

de que os postos de trabalho abertos pela mesma, em período recente, permitiram ao 

estado, taxas um pouco mais baixas de desemprego. Em âmbito nacional, apesar da 

contribuição do Paraná, a indústria automobilística perdeu muitos postos. Explica-se o fato, 

em parte, devido à desconcentração industrial, à reestruturação produtiva e à organização 

enxuta deste tipo de indústria. 

Na RMC, no período 1997 a 2004, houve um acréscimo de 52.025 postos de 

trabalho no emprego formal, conforme dados da RAIS/CAGED – MTE, 2004. A indústria de 

transformação contribuiu com 18.817 postos, no mesmo período, significando um aumento 

de 15,06%. Este setor aumentou 1,2% sua participação relativa, respondendo, em 2003, por 

21,77% do total do emprego formal na RMC. 

Tabela 09 – Evolução do emprego formal nos segmentos da Indústria Automobilística 
paranaense, na Região Metropolitana de Curitiba. (1997-2003) 

 variação
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
% 

RMC 3405 -4256 -9270 19572 16625 15077 10872 8,26 
Indústria de Transformação -599 -4.269 748 7.607 6.447 4.764 4.119 14,66 
 Total seg.Ind. Automobilística 769 1279 3078 2619 -271 -223 1040 90,55 
 Automóveis, caminhões utilitários 292 1372 2707 1496 -188 -189 -101 1737,99
 Caminhões e ônibus 88 -89 63 36 -290 4 218 1,92 
 Cabines, carroc.reb. 208 127 -129 -35 82 -64 179 60,52 
 Peças e Acessórios 181 -131 437 1122 125 26 744 33,93 
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Fonte: CAGED, MTE, 2004 

Quando se analisa e variação do emprego no período, percebe-se que também a 

RMC, a exemplo do que ocorreu no estado e no país, teve aumentados os índices de 

desemprego nos anos de 1998 e 1999 e que, na indústria de transformação este aumento 

do desemprego vinha ocorrendo desde 1997. Este setor reagiu timidamente a partir de 1999 

e somente em 2000, observou-se um movimento recorde, para o período, tanto na indústria 

de transformação, que gerou mais 7.607 postos de trabalho, quanto na RMC, que gerou ao 

todo mais 19.572 vagas. A partir de 2001, novamente houve um decréscimo no número de 

postos de trabalho na indústria de transformação e no total da RMC. Este movimento pode 

ser atribuído em parte ao fato de que a partir do ano dois mil é que as unidades aqui 

instaladas passaram a produzir plenamente. A tendência de queda, iniciada em 2001, se 

confirmou também nos anos de 2002 e 2003, quando se gerou na RMC somente 10.872 

novos postos e, na indústria de transformação foram criados apenas mais 4.119. 

No mesmo período entre 1997 e 2003, o segmento de material de transporte, na 

RMC, registrou a criação de 7.149 postos de trabalho, ou seja, um aumento de 62,62%. 

Apesar deste incremento, ao todo este segmento representava apenas 2,72% do total do 

emprego formal na RMC (681.226). 

A indústria automobilística na RMC, empregava em 2003, um total aproximado de 

17.506 trabalhadores, segundo classificação da CNAE 95, como segue: no segmento 

automóveis, caminhonetes e utilitários, 5060 trabalhadores; no de caminhões e ônibus, 

1.587; no de cabines, carrocerias e reboques, 976 e no de peças e acessórios, foram 

registrados 9.883 postos de trabalho. 

É nos municípios da RMC em que se implantaram as empresas e suas fornecedoras, 

que o impacto social e econômico se apresenta com maior clareza, seja pelo emprego direto 

ou indireto que geraram, seja pelo aumento da arrecadação municipal, ou ainda, por 

problemas surgidos devido a forte migração para estes municípios, cujas estruturas não 

estavam preparadas para a expectativa gerada. Deve-se ressaltar ainda, que grande 

número destas vagas, em especial as que exigiam mais qualificação, tenham sido ocupadas 

por trabalhadores de fora da RMC. 

Os dilemas local/global na indústria automobilística e a ação dos metalúrgicos 

A afirmação de que as empresas da indústria automobilística trabalham em rede 

chega a ser limitada para explicar a dinâmica interconexão que se instala entre os níveis 

local/regional/nacional/global. É um jogo em que produção/produtos entram na circulação 

mercadológica da importação/exportação em desigualdade de condições, para falar 

materialmente na concorrência econômica entre empresas, setores e países. É um jogo que 
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pede estratégias antes pouco conhecidas no âmbito dessas localidades hospedeiras que se 

integram. Quando se trata de mover cartas e peças desse jogo internacional e encorpar 

estratégias de ação, entram em cena atores em carne e osso: empresários estrangeiros e 

nacionais e seu aparato funcional, trabalhadores locais e de outras regiões, sindicalistas de 

primeira hora e novos parceiros, nem sempre mediados, mas sempre acompanhados de 

perto pelo aparato das transações da coisa pública. Estão em jogo instituições chamadas às 

novas demandas do capital: as empresas, os sindicatos e o Estado em suas diversas 

instâncias. Configuram-se relações industriais para além da restrita concepção tradicional, 

uma vez que os setores econômicos rompem fronteiras físicas e de intercâmbio 

produtos/serviços. Redesenham-se novas institucionalidades. 

Algumas dessas institucionalidades – composições de forças sociais no espaço 

público que criam e reproduzem um padrão de ação que se torna típico e legitimado – 

situam-se no chamado mundo do trabalho, talvez uma das esferas sociais mais afetadas 

pelas mudanças econômicas, na última década. As ações que se institucionalizam para 

reproduzir o capital e garantir a reprodução da força de trabalho, no nível exigido 

hodiernamente, passam a referenciar-se por outras de igual natureza, mas em nível 

internacional. 

A expressão mundo do trabalho, assim como o conceito de globalização, extrapola o 

núcleo de sua emissão e atinge para além do conjunto de ações que caracteriza o processo 

de trabalho em qualquer atividade produtiva. Ou seja, diz respeito às relações de trabalho 

em sentido amplo, desde as condições ambientais, tecnológicas, organizacionais e 

contratuais para o trabalho aconteça, até o seu ordenamento jurídico. Por isso, dados sobre 

algumas dessas condições ajudam a compreender institucionalidades que vêm dão sentido 

às ações e evidenciam o papel da indústria automobilística, paradigmática, inclusive, 

quando se trata da internacionalização de produtos e relações. 

A análise que segue detém-se nas negociações coletivas conduzidas pela categoria 

metalúrgica ligada à indústria automobilística na Região Metropolitana de Curitiba, ao longo 

do ano de 2004. Justifica-se a escolha desse período por várias razões. A primeira, porque 

as montadoras instaladas na região já completaram mais de cindo anos de funcionamento e 

estão próximas de sua plena capacidade produtiva. 

Um segundo motivo, porque nesse tempo surgiram inúmeras institucionalidades de 

suporte às relações de trabalho dentro e fora do ambiente das fábricas, desde cursos e 

treinamentos por instituições como SENAI e CEFET até a criação do Conselho Automotivo 

Paranaense, em dezembro de 2003, que não compõem o objeto dessa análise. São 

instâncias do poder local, municipal e estadual, públicas e privadas que, em parceria, vêm 

produzindo diretrizes políticas que se fazem necessárias em sua diversidade. Para citar 
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algumas: são políticas de qualificação para a mão de obra demandada pelas montadoras e 

seus fornecedores de primeira, segunda e até de terceira linhas; políticas de ajuste 

tecnológico às exigências das plantas que se instalaram já reestruturadas, exigindo 

pequenos ajustes de maturação tecnológica; políticas de consolidação de infra-estrutura, 

que redefinem espaços geográficos e conectam os pontos das redes. Como terceira razão 

evoca-se 2004, por coroar uma reversão, ainda que tímida, na conjuntura econômica 

nacional, uma vez que nos meses medianos, a economia brasileira apresentou sinais de 

crescimento. 

Tendo como pano de fundo esse quadro institucional conjuntural, observou-se, não 

as mobilizações e movimentações internas às empresas provocadas por alterações no 

processo produtivo, seja por lançamento de novos produtos e modelos de automóveis, seja 

por retração no mercado. Acompanhou-se, sobretudo, alguns indicadores que mostram o 

clima de negociações em que se encontram os trabalhadores e seu sindicato, às vésperas 

da data-base: 1º de setembro. 

O termo aqui encontrado para designar esse sindicalismo é “negocial fracionado”, 

por se encontrar constantemente em alerta para atender ambos os lados: empregados e 

empresas. A negociação descentralizada leva a firmar Acordos Coletivos múltiplos e 

específicos com diferentes empresas, cobrindo questões sobre flexibilização da jornada 

anual de trabalho, sobre o sistema de débitos e/ou créditos de horas, que consomem muito 

tempo dos sindicalistas e exigem preparo e atualização quanto às condições de trabalho e a 

legislação correspondente, que vai sendo desregulamentada dentro e fora do ambiente de 

produção, administrativo, sindical. Uma questão básica é que o piso salarial da Convenção é 

apenas piso, pois cada segmento da categoria e trabalhadores de empresas diversas, 

negociam separadamente. 

A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria metalúrgica, em vigência 

(novembro/2003) foi antecipada por um termo Aditivo de junho de 2003 para compensações 

de reajustes e seu cunho é estritamente salarial. A Convenção 2003 contempla aumento 

salarial de 15% em duas parcelas, com possibilidades de acordos por empresas. Contém a 

ressalva de, em razão de dificuldades financeiras, as empresas podem propor “ajustes 

diferenciados de majoração salarial, inclusive aquelas que possuem sistema de participação 

nos lucros e resultados” (Parágrafo Segundo da 3ª Cláusula, CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO, 2003). 

Também, para o pagamento do abono pecuniário previsto, abre-se a possibilidade 

das empresas “procurarem o Sindicato Profissional para fixar outra data sem qualquer 

prejuízo ou penalidade” (Parágrafo Quarto, Cláusula 4ª, Convenção 2003). A Convenção 

prevê, ainda, os critérios de aumentos salariais para os empregados admitidos após a data-
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base e fixa o piso salarial da categoria em R$459,80 (Quatrocentos e cinqüenta e nove reais 

e oitenta centavos). Além disso, mantém a instituição de um Fundo Sindical de Educação e 

Qualificação Profissional às expensas das empresas, que contribuem com o equivalente a 

13% (treze por cento) do salário de cada empregado beneficiado pela Convenção, com 

previsão de um teto de aplicação, em três parcelas. 

Com previsão de vendas internas para 2 milhões de unidades por ano, os fabricantes 

de veículos, no Brasil, argumentam a partir da concorrência empresarial e das negociações 

com trabalhadores de outros países, principalmente do Leste Europeu, da China, da Índia e 

da Ásia. A questão é complexa, pois associa de modo intenso economia e finanças, no 

âmbito público e privado internacional. A busca de garantia para a competitividade soa como 

uma ameaça à perda de condições para os investimentos, a produção, as vendas e a 

utilização dos veículos (Folha de São Paulo, 19 de novembro, 2004). 

Enquanto são firmados acordos bilaterais no comércio internacional, como com o 

México, visando ampliar para 210 mil unidades a serem vendidas, em 2005, a ameaça paira 

sobre os trabalhadores nacionais. Hoje, as decisões sobre jornada de trabalho ou 

fechamento de setores e unidades em outras partes do mundo do mundo desenvolvido, 

ressoam muito objetivamente sobre as negociações locais, que já têm suas próprias 

dificuldades. Algumas mobilizações do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba até 

recuo de conquistas têm como pano de fundo esse movimento de mercado ainda 

centralizado nas grandes unidades matriciais alemães, francesas ou em outras partes do 

mundo. O jogo estratégico das redes internacionais, nesses momentos de enxugamento dos 

custos, transforma-se em seqüência “dominó”. Isso tudo, porque, basicamente, as vendas 

que garantem os empregos estão atreladas a preço e qualidade. 

Considerações Finais 

A história da industrialização recente – anos 1990 – no Paraná, prova que o estado 

e, mais especificamente a Região Metropolitana de Curitiba, oferecem infra-estrutura para a 

instalação de um complexo automotivo sob as novas regras da produção mundial integrada. 

As dificuldades operacionais iniciais oferecidas pela quase inexistência de indústrias 

fornecedoras nos moldes requeridos, meia década depois, ainda não foram de todo 

superadas. Indústrias importadoras e produtoras que se instalaram na RMC, empresas 

locais que se adequaram à produção programada e ao funcionamento em rede, unidades 

industriais em outros estados da federação têm garantido seu suprimento mediante 

operações de engenharia logística. 

As dificuldades de tratativa social para as relações de trabalho, que se inovam, 

demonstram a mobilização sindical de natureza diversa da que estava habituada a 

instituição de defesa dos trabalhadores. Pelas negociações que se descentralizam e novas 
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experiências de conquistas de uma categoria, o seu perfil vai se desenhando nas fábricas e 

nas relações com o sindicato. 

Isso mostra que se está diante de processos cujas faces são múltiplas e interligadas 

econômica, política, social, jurídica e culturalmente. Dizem respeito à internacionalização do 

capital e às suas preferências. Definem uma transnacionalização das empresas, mas 

também um seu amoldar-se às condições locais. Longe de provocar uma homogeneização, 

como falsamente pode-se depreender do complexo processo de globalização que as 

acompanha, essas experiências interagem de modo diversificado com as condições sociais 

locais que encontram e, ao mesmo tempo, criam outras condições mais complexas. Elas 

interagem, nesta nova fase do neoliberalismo, com a opção política nacional de 

desenvolvimento dependente que foi feita nos países, sobretudo os periféricos, que atraem 

esses investimentos diretos externos (IDEs) e abrigam a armação de redes de ação, como a 

da nova indústria automotiva. 

Os dados preliminares analisados permitem observar que, mesmo seguindo padrões 

enxutos e flexíveis de produção, a indústria automobilística que se implantou na RMC 

promoveu uma razoável repercussão no mercado de trabalho. Apesar de não registrar o 

crescimento adequado ou esperado de postos de trabalho, nem o suficiente para reverter as 

taxas de desemprego, os empregos gerados contribuíram para uma pequena redução 

destas taxas, na RMC. Portanto, no âmbito do Paraná e do país, estas unidades industriais 

não chegam a influir decisivamente no que se refere ao emprego. 

Há que se fugir de interpretações monolíticas. Os fenômenos de atração e de 

instalação de grandes montadoras em diversas regiões do Brasil, na segunda metade da 

década de 1990, foram experiências que, embora derivadas da globalização dos sistemas 

de produção e das transferências financeiras, em clima de uma provocada “guerra fiscal” 

entre estados e seus municípios, estrategicamente localizados, guardaram especificidades 

reativas coerentes com a história econômica de cada região, dos sindicatos e da classe no 

poder político local. Suscitaram novas sociabilidades, ou seja, formas de manifestação da 

vida social que colocam desafios à Sociologia. Suscitaram novas territorialidades, espaços 

de relações para além das delimitações geográficas e, com isso, abrem novas 

interpretações à Geografia. 
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