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 O processo de reestruturação das atividades industriais dos últimos anos atingiu de 

forma substantiva o setor automotivo mundial e brasileiro. A partir de uma política de 

abertura de mercado no início dos anos 1990, as montadoras multinacionais não só 

investiram mais na construção de novas fábricas como também saíram em busca de novos 

territórios fora das áreas geográficas tradicionais de produção de veículos. Isto permitiu à 

região Sul do Estado do Rio de Janeiro se engajar na disputa pelos novos investimentos 

com o objetivo de se tornar um novo pólo de desenvolvimento metal-

mecânico/automobilístico. A proposta deste paper é discutir as transformações ocorridas 

nas localidades envolvidas com a vinda de duas grandes montadoras (VW-Caminhões e 

PSA Peugeot Citroen) e o estabelecimento de novas relações de trabalho e seus efeitos 

sobre a constituição de um movimento organizado de trabalhadores, através da ação 

sindical.   

O debate sobre as transformações na cadeia automotiva no Brasil nos anos 90 

destaca sistematicamente a questão da re-espacialização dos novos investimentos e das 

novas fábricas. Embora a desconcentração industrial já atingisse os principais estados do 

Sudeste desde a década de 70 (Pacheco, 1999), a abertura comercial dos anos recentes, 

revelou um processo com características específicas, particularmente no que se refere ao 

setor automobilístico. O movimento de “fuga” das regiões mais tradicionais, como o ABC 

paulista, e a acirrada disputa entre estados e municípios por novas inversões de capital, 

estimuladas pela implantação de um “novo regime automotivo”, deflagraram uma verdadeira 

“guerra” de vantagens e renúncias fiscais com a intenção de atrair esse tipo de empresa. 

O Estado do Rio de Janeiro participou ativamente desse processo de atração de 

novos investimentos e graças aos esforços dos governos nos níveis estadual e municipal e 

à influência de seus representantes políticos, conseguiu trazer duas grandes empresas para 

a região. Por essa razão, o Sul fluminense tem vivido grandes expectativas quanto aos 

                                                 
1 Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa "Desenvolvimento regional, indústria 
automobilística e relações de trabalho em uma perspectiva comparada: os casos do sul fluminense e 
do abc paulista", apoiadas pela FAPERJ - através do Programa “Cientistas do Nosso Estado” - e pelo 
CNPq. 
2 Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ 
3 Mestrado em Memória Social e Documento da UNIRIO 
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desdobramentos sociais e econômicos desse processo de renovação industrial, e quanto à 

criação de políticas com o objetivo de vocacionar a região para a constituição de um pólo 

metal-mecânico, com base na indústria automobilística. 

A escolha do Sul Fluminense 

 Fatores diversos levaram à escolha da região Sul fluminense - Resende em 

particular - para esse novo tipo de investimento, em uma combinação de estratégias 

diferenciadas tanto da parte das empresas quanto dos governos federal, estadual e local. 

Em primeiro lugar, o Estado do Rio de Janeiro se enquadrava na opção estratégica das 

empresas de permanecerem geograficamente perto do principal mercado consumidor 

brasileiro e acessível ao mercado sul-americano. 

Por outro lado, a nova localização evitava a concentração industrial do ABC paulista 

e a conhecida força política do seu sindicalismo. Por fim, a chancela política do governo 

federal permitiu ao governo do Estado do Rio de Janeiro apresentar condições para 

participar do verdadeiro leilão que se instituiu com o objetivo de atrair as montadoras e suas 

fornecedoras, com a oferta de uma plêiade de incentivos fiscais. 

O processo de negociação que possibilitou a vinda da VW e da PSA Peugeot Citroen 

foi mediado por aspectos técnicos e políticos. A escolha da localidade para a nova fábrica 

da VW, por exemplo, foi um processo com várias fases, e muitas informações foram 

necessárias para satisfazer as demandas da empresa. Um dos responsáveis por esse 

processo, no município, relata os detalhes: 

“Então a Volkswagem fez um questionário com tantos itens e saiu pelo Brasil inteiro 

à procura de um lugar. Resende recebeu esse questionário na administração do 

Augusto Leivas. Nós recebemos esse questionário e em dois ou três dias nós 

devolvemos esse questionário completamente preenchido. Porque tudo o que eles 

pediam nós tínhamos, entendeu? Tudo. E aí a Volkswagem encheu os olhos. Em 

dez dias veio com a resposta. Nós ficamos entre as cem cidades. Das cem vieram 

para quarenta, de quarenta para quinze, e no final ficaram duas cidades.” ( C., ex-

secretário do prefeito, 1998). 

O governo estadual entrou com sua parcela de recursos colocando à disposição da 

VW excepcionais condições de infra-estrutura. Foram gastos US$ 15 milhões, distribuídos da 

seguinte forma: a) uma estação de força elétrica para a fábrica no valor de US$ 4 milhões; b) 

uma linha nova de canalização de gás de 14 quilômetros, no valor de US$ 7,3 milhões; c) uma 

estrada asfaltada de 3,4 quilômetros, no valor de US$ 2,3 milhões; d) recursos para que as 

autoridades municipais providenciassem para a fábrica postes de luz, sinalização, água, 

esgoto, transporte etc, no valor de US$ 2,1 milhões; e) uma infra-estrutura de 
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telecomunicações com ligações através de fibra ótica. 

O município de Resende, embora tenha tido um papel relativamente secundário nas 

decisões principais sobre a vinda da VW, teve ao seu favor não só a sua localização 

estratégica, mas também uma especial atenção à criação de uma infra-estrutura para o 

crescimento industrial. 

A vinda da VW transformou-se em um argumento para um processo de disputa 

política municipal que resultou, concretamente, na emancipação do município de Porto Real, 

em 1995. Nesse contexto, a localização da fábrica foi moeda de troca, permanecendo em 

Resende sob a condição de que se aceitasse a emancipação. Em seguida, Porto Real foi 

escolhida para ser a base municipal da PSA Peugeot Citroen e de seus fornecedores. 

As negociações para a implantação da PSA Peugeot-Citroen foram diferentes 

daquelas da Volkswagen, embora os mecanismos de atração utilizados tenham sido 

basicamente os mesmos - doações de terras, incentivos fiscais, salários baixos, e uma infra-

estrutura regional que atendia aos interesses de expansão da montadora, que construía sua 

primeira fábrica no Brasil. 

No que diz respeito à política de incentivos, o caso da montadora francesa traz a 

novidade da participação do próprio Estado do Rio de Janeiro como sócio da empresa - 

cerca de 32% de participação no seu capital – acrescido de um empréstimo bastante 

generoso da parte do BNDES. 

Tendo sido a primeira empresa do setor a se instalar na localidade, acabou por recair 

sobre a VW uma gama mais elevada de expectativas. Com o anúncio oficial de Resende 

como local da nova fábrica, criou-se um clima bastante otimista sobre os benefícios para o 

município e para o mercado de trabalho. A questão dos empregos foi bastante explorada na 

época – por políticos em campanha eleitoral, e pelo comércio local, principalmente – e ainda 

hoje a enorme diferença entre quantidade de postos de trabalho anunciados e aquela 

efetivamente concretizada é objeto de intensas discussões. Isso ocorre porque devido à sua 

forma de organização produtiva, que analisaremos mais adiante, a VW não trouxe o 

esperado em termos de empregos diretos. 

Ao contrário da VW, a PSA Peugeot Citroen adotou a estratégia de trazer para perto 

de si a sua rede de fornecedores. Beneficiadas pela doação de terrenos contíguos ao da 

montadora, essa oportunidade propiciou a formação de um cinturão de empresas para 

atender as demandas da produção. 

De qualquer modo, pode-se constatar que houve um crescimento das atividades 

econômicas, especialmente de alguns setores, e os municípios voltaram-se para atender as 

demandas trazidas pelos novos empreendimentos. 
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No que diz respeito à contratação de mão-de-obra, embora em número inferior 

àquela esperada e alardeada, a VW resolveu recrutar a maioria dos seus trabalhadores da 

própria região e mais adiante a PSA Peugeot Citroen fez o mesmo. Nesse processo, a 

participação do SENAI foi fundamental ao servir de intermediário na convocação de seus ex-

alunos para ocupar os novos postos de trabalho. 

As empresas - tanto a VW como a PSA Peugeot Citroen - buscaram uma associação 

imediata com esse centro de formação de mão-de-obra, não só equipando-o com 

instrumental para cursos ligados às demandas da indústria automobilística, como 

oferecendo, no caso da VW, cursos e convênios dentro da fábrica. Esta associação teve 

claros impactos na lógica de atuação do SENAI local. Segundo um de seus diretores à 

época, 

“um dos argumentos (na negociação com a VW) era que toda a formação de mão-

de-obra poderia ser realizada por um centro do SENAI. (...) E foi até um trabalho 

interessante porque, primeiro, era uma filosofia diferente, a do ‘consórcio modular’. 

Era diferente do que é em São Bernardo do Campo. Para a gente foi positiva esta 

experiência porque a maior parte da formação da mão-de-obra operária que está na 

Volks são alunos do SENAI. Ex-alunos do SENAI. É claro que algumas coisas nós 

tivemos que nos adequar, até porque não existia esta demanda aqui na região. Nós 

temos hoje um centro de tecnologia aqui da Volks, que hoje inclusive tem gente 

fazendo treinamento...”(Ary de Almeida, ex-diretor do Senai de Resende,1999). 

No caso da montadora francesa, uma mini linha de montagem foi construída dentro 

do SENAI para que os alunos se adequassem às exigências da empresa. 

“A fábrica está dividida em três grandes áreas: chaparia, montagem e pintura. E nós 

vamos simular essas três áreas aqui. Tem uma quarta área que a gente chama de 

PCP, que é a área de logística, que a gente já vem fazendo. Como você pôde ver 

tem uma empilhadeira lá fora. A gente já atende esse segmento de logística através 

dos cursos de segurança de empilhadeira, armazenagem... Então a gente vai 

atender a Peugeot através de uma situação que já existe aqui na Unidade. Esse 

centro está sendo montado e a gente está conversando para fazer as obras 

necessárias aqui. Os equipamentos vão vir da França, de algumas fábricas que 

estão funcionando na França. Nós estamos enviando funcionários do SENAI para 

essa fábrica na França, até mesmo para eles conhecerem como é todo o 

funcionamento.”. (Ary de Almeida, ex-diretor do Senai de Resende, 1999). 

Investindo na região 

Os dados existentes sobre o conjunto de investimentos anunciados e concretizados 
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na região Sul fluminense, em especial Resende e Porto Real, nos últimos anos, são 

inequívocos quanto à influência direta da vinda de empresas da indústria automotiva para 

Resende e Porto Real. Embora as estratégias da VW e da PSA Peugeot Citroen tenham 

sido diferentes uma pesquisa sobre o volume e o tipo de investimento nesses municípios ( e 

nos municípios da região das Agulhas Negras4) demonstra que outras empresas revisaram 

seus projetos para aproveitar as condições gerais criadas pela instalação da indústria 

automobilística. 

Em números gerais, considerando o período de 1995 até 2001, a CODIN revela um 

perfil impressionante de investimentos, onde a região do Médio Paraíba recebeu R$ 2,3 

bilhões em investimentos privados, com a geração de 9,2 empregos diretos, ficando atrás 

apenas da região metropolitana, que no mesmo período recebeu R$ 8,8 bilhões e gerou 

14,9 mil postos de trabalho (GM-Rio, 9/04/2001). 

A partir de pesquisa em jornais, elaboramos um quadro com o conjunto de empresas 

já instaladas, e fornecendo alguns detalhes sobre a proposta, o anúncio de recursos 

invertidos, o potencial de postos de trabalho e o tipo de produção.  

Quadro 1 - Empresas ligadas à cadeia automotiva/investimentos 

 

EMPRESAS Investimentos 

anunciados 

Empregos 

anunciados 

Tipo de produção 

VW + empresas do 
Consórcio Modular 
(Resende) – 1996. 

US$ 250 
milhões 

2000 (2000) Caminhões e Ônibus 

PSA Peugeot Citroen 
(Porto Real) – 2001 

US$ 600 
milhões 

2500 (800) Automóveis 

PSA Peugeot Citroen 
(Porto Real) – 2002 

US$ 50 milhões 150 Motores 

Faurecia (Porto Real) – 
2001 

R$ 7 milhões 100 Bancos para 
automóveis  

Vallourec (Porto Real) – 
2001 

R$ 15 milhões 70 Montadora de eixos 

Copo Feher (Porto Real) – 
2001 

R$ 7 milhões 10 Espuma 

Gefco (Porto Real) – 2001 R$ 10 milhões 70 Logística 
UTA (Porto Real) – 2001 R$ 1,5 milhão 10 Chicotes 
Eurostamp (Porto Real) – 
2001 

R$ 50 milhões 200 Estamparia em aço 

Manzoni Bouchot (Porto 
Real) – 2002 

R$21,9 milhões 50 Peças de alumínio 
para embreagem e 
caixa de marcha 

                                                 
4 Resende e Porto Real encontram-se na Região do Médio Paraíba. Recentemente, e para efeitos de 
um mapeamento turístico do estado do Rio de Janeiro, os municípios de Resende, Porto Real, Itatiaia 
e Quatis passaram a formar a Região das Agulhas Negras. 
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Galvasud (Porto Real) – 
2000 

US$ 236 
milhões 

 Aço galvanizado para 
automóveis 

Michelin (Itatiaia) – 2002 Nd Nd Pneus para 
automóveis 

Witzermann (Resende) -Nd  Nd Nd Tubos metálicos 
flexíveis 

Regasbin (Quatis) - Nd R$ 5 milhões Nd Peças para máquinas 
e automóveis 

Tuti Transport (Resende) – 
ND  

R$1,5 milhões Nd Chassis para ônibus e 
caminhões – para a 
VW. 

Fábrica de produtos 
abrasivos para mecânica 
pesada (Resende) - Nd 
 

R$1,3 milhões Nd Abrasivos 

Quadro elaborado pelos autores usando como fonte os jornais Gazeta Mercantil e Diário do 

Vale (2000,2001). 

Outras atividades do setor de serviços, além do turismo, que têm sido anunciadas, se 

integram nas concepções mais recentes que objetivam estimular e facilitar não apenas o 

deslocamento das empresas para a região, como também a própria logística das empresas 

já instaladas. Embora não ligadas diretamente às empresas da indústria automotiva, estes 

novos projetos revelam uma atitude que implica na compreensão de uma conjuntura que 

pode facilitar as oportunidades de desenvolvimento. Duas dessas iniciativas – o EADI e o 

posto da Zona Franca de Manaus – são anunciadas como empreendimentos que compõem 

uma nova era de desenvolvimento regional, proporcionada pela vinda da VW e PSA. No 

primeiro caso, da Estação Aduaneira de Resende, as obras iniciadas em 2000 já estão 

praticamente concluídas. 

O quadro abaixo mostra a performance econômica da região escolhida para a 

implantação das empresas da cadeia automotiva, e para uma nova política regional de 

desenvolvimento, estimulada pela dimensão estadual, no sentido de vocacionar a região 

para a constituição de um pólo metal-mecânico. 

Quadro 2 

Evolução do PIB dos Municípios de Resende, Porto Real, Itatiaia e Quatis (Região do Médio 

Paraíba/Região das Agulhas Negras) 

Municípios 1996 1997 1998 1999 

Resende 1.030.644,78 1.065.243,83 1.331.450,41 1.563.165,77
Porto Real  -  84.914,95  118.558,74  203.736,78 
Itatiaia  552.889,34  538.014,33  606.933,71  643.221,27 
Quatis  41.580,69  42.431,93   36.731,91  42.791,76 
Quadro elaborado pelos autores usando como fonte o CIDE-RJ (Centro de Informação e 

Dados do Rio de Janeiro), 2001. 
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O Consórcio Modular da VW 

 No interior do processo de implantação do pólo automotivo, um outro aspecto que se 

destaca foi a decisão da VW de instalar uma fábrica que além de ser a primeira e única 

planta de caminhões da VW no mundo, estaria também experimentando uma proposta 

peculiar de organização da produção. 

Desde a sua inauguração, a fábrica de Resende atraiu os olhos de especialistas e 

estudiosos da indústria automobilística mundial por causa do projeto inovador do “consórcio 

modular” – que coloca os fornecedores dentro da fábrica e os torna responsáveis diretos 

pela montagem dos veículos (Abreu, Beynon e Ramalho, 2000 e Arbix & Zilbovicius, 1997). 

Além disso, do total de empregados da fábrica, 85% estariam trabalhando não para a VW, 

mas para sete firmas subcontratadas. 

No modelo tradicional, o papel do fornecedor de peças seria o de entregar peças à 

montadora. Em Resende, promoveu-se uma mudança radical na noção de cadeias de 

fornecedores, já que estes foram trazidos para dentro da fábrica como parceiros no projeto 

de montagem. Desta forma, as empresas do “consórcio modular” estiveram envolvidos 

diretamente na construção das instalações da fábrica, contribuindo com US$ 50 milhões dos 

US$ 300 milhões inicialmente investidos. 

Nessa proposta a VW permanece fora do processo de montagem direta dos veículos. 

Em contrapartida, volta sua atenção para funções estratégicas, tais como: design, arquitetura e 

qualidade do produto, políticas de marketing e vendas. Todavia, neste sistema de montagem, 

não se pode simplesmente ignorar a produção. Desta forma, a VW procurou desenvolver 

capacidades organizacionais para viabilizar a integração do grupo de firmas fornecedoras –

agora co-particípes -, tornando-as uma unidade de produção. A VW mantém controle da 

administração da fábrica e monitora os fluxos de produção. 

A experiência do “consórcio modular” buscou ser inovadora também no que diz 

respeito às relações de trabalho. Na empresa, por exemplo, todos os funcionários passaram 

a vestir o mesmo uniforme, diferenciando-se apenas pelo logotipo da empresa consorciada. 

Também nos planos da montadora vieram as concepções de que todos os parceiros 

observassem os mesmos padrões de remuneração e de benefícios, sendo que todos os 

trabalhadores da fábrica de Resende pertenceriam a uma mesma categoria sindical 

(inclusive os funcionários de serviços terceirizados), estando, portanto, submetidos às 

mesmas regras de negociação (um único acordo coletivo), com jornada comum a todos 

(Ramalho, 1999). 

Na prática, no entanto, a experiência do “consórcio modular”, no que diz respeito a 

participação dos trabalhadores em decisões sobre o processo de trabalho ou sobre o 
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funcionamento da empresa, não apresentou qualquer novidade (Arbix & Zilbovicius, 1997; 

Ramalho & Santana, 2001). As atividades em grupo sempre foram tímidas – o trabalho de 

time, por exemplo, só foi introduzido em 1999 -, os operadores tem pouca autonomia e o 

sindicato sempre esteve afastado de qualquer discussão sobre a configuração do processo 

produtivo. Porém, como veremos, os oito anos de existência da empresa em Resende 

trouxeram novidades em termos da participação sindical. 

A ação sindical 

 A vinda das montadoras interferiu na questão operária e sindical, trazendo vários 

desafios ao Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, filiado à Força Sindical e 

tradicional representante dos interesses dos metalúrgicos da região5. 

No caso de Resende, onde funciona uma sub-sede do sindicato, os dirigentes 

sindicais se viram, no processo de negociação salarial dos últimos anos, diante de 

profissionais (das empresas multinacionais), com larga experiência em relações de trabalho 

e treinados para extrair os maiores benefícios possíveis a partir dos baixos salários da 

região6. O sindicato, além de não estar acostumado a negociar com empresas do setor 

automobilístico, sempre se sustentou politicamente através de uma ligação forte e antiga 

com os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), até recentemente uma 

empresa estatal. A instalação das fábricas em Resende e Porto Real forçou uma mudança 

no sindicalismo regional. 

Decorridos oito anos da presença da VW na região, período a partir do qual o 

sindicato foi obrigado a vivenciar um contexto diferenciado de atuação, já é possível fazer 

algumas observações sobre as relações entre a VW, os trabalhadores e seus 

representantes. 

O sindicato dos metalúrgicos encarou a vinda da VW para Resende como uma 

oportunidade de mais empregos para os trabalhadores da região, e de ter dentro de sua 

área de atuação, uma “empresa símbolo”, segundo palavras do seu presidente em 1997. 

Independente da filiação à Força Sindical, considerada pela própria VW como mais “afável” 

aos interesses da empresa, o sindicato compreendeu imediatamente o significado de 

receber um novo e diferente contingente de operários nos seus quadros. 

No entanto, a satisfação com a possibilidade de novos empregos pode ter dado a 

                                                 
5 O sindicato teve uma trajetória nos anos oitenta marcada pelas orientações da CUT. Era conhecido 
como um dos bastiões da política mais aguerrida da central. Nos anos noventa, setores até então 
ligados a CUT, migraram para a Força Sindical, ganharam uma eleição e mudaram o eixo de atuação 
do sindicato. 
6 Na negociação para a vinda da VW, por exemplo, esses elementos foram pesados e a avaliação da 
presença sindical na região foi considerada positiva pela empresa e influiu na decisão de optar pela 
região. 
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falsa impressão de que o sindicato ficaria neutralizado pelo poder de convencimento da 

empresa, essencialmente porque lhe faltava experiência para atuar e negociar no setor 

automobilístico. Ainda que os dirigentes sindicais tenham sempre se orientado pelo espírito 

da conciliação, rapidamente, no entanto, perceberam que as dificuldades do sindicato em 

lidar com o “consórcio modular” – empresas diferentes, com políticas gerenciais diferentes, 

embora em um projeto comum -, revelavam também que a estratégia do “consórcio”, de 

certa forma, fragilizava as empresas frente a uma possível radicalização. Segundo um 

dirigente do sindicato em Resende (em 1999), 

“o consórcio modular, em termos de sindicalismo radical, ele é muito vulnerável,(...) , 

porque se você parar um setor, por menor que seja, você paralisa a produção, 

entendeu? Nós aqui nunca descartamos paralisação... quando esgotar o diálogo na 

mesa de negociação, e não se chegar a um consenso(...). Por exemplo, a Union 

estava aí para negociar o PLR, e disse que não queria dar a PLR. Eu fui de manhã 

cedinho e disse... e veio todo mundo junto: “Pessoal da U... parado aqui.” Ficou todo 

mundo paradinho ali. A Volkswagen já ficou desesperada. “Pelo amor de Deus...” e 

parou a produção. Telefonaram para o dono da empresa lá em São Paulo, e o dono 

da empresa lá de São Paulo até chorou pelo telefone. E resolveu em dois tempos. É 

por isso que eles falam o seguinte: ela é super frágil. Então para evitar esse tipo de 

ação é preciso entrar em acordo, não gerar insatisfação” . 

Uma análise desses oito anos demonstra que na experiência de discussões com a 

VW e suas consorciadas, o sindicato dos metalúrgicos tem revelado um efetivo movimento 

de defesa dos interesses dos operários da VW, engajando-se em discussões exaustivas 

para a obtenção de vantagens salariais e de melhores condições de trabalho, e marcando 

presença dentro da fábrica e em assembléias realizadas nos seus portões. O auge desse 

empenho pode ser comprovado por uma primeira paralisação ocorrida em novembro de 

1997, e outras exigências que se seguiram, culminando com uma greve de uma semana em 

agosto de 1999, a primeira na empresa. 

Do namoro inicial para as primeiras divergências bastou a necessidade do sindicato 

tratar dos problemas concretos do dia a dia dos trabalhadores no chão de fábrica e da 

discussão dos acordos coletivos. A iniciativa de fazer uma enquete na porta da fábrica para 

conhecer a opinião dos operários sobre os principais aspectos (índices de aumento, abonos, 

banco de horas) que deveriam ser objeto de reivindicação e negociação, em 1997, 

surpreendeu sindicalistas e gerentes. O sindicato não esperava a massiva participação dos 

funcionários respondendo aos questionários. Por outro lado, a VW, aparentemente, não 

esperava uma resposta tão pronta e legitimadora da pauta de reivindicações. 

O que era para ser uma “harmonia completa” com o sindicato, começou a 
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experimentar turbulências quando a VW e as empresas consorciadas tentaram não só 

implantar a proposta do “banco de horas”, como discriminar os montadores no reajuste 

salarial – sob o argumento de que o salário pago estava dentro da realidade de mercado na 

região. Esses foram os motivos principais do primeiro movimento de resistência organizado 

pelo sindicato que resultou no atraso da entrada dos funcionários em quase uma hora, em 

setembro de 1997. 

Com o título “Produção na fábrica da Volkswagen é paralisada - sindicalistas 

impedem entrada de funcionários e diretores”, o jornal regional Diário do Vale (6/11/97) 

relata o evento: 

“de acordo com a direção do sindicato esta é a primeira vez, desde que começou a 

funcionar, em novembro de 1996, que a fábrica da Volks deixou de abrir às 7 horas. 

Com o atraso, cerca de oito caminhões deixaram de ser fabricados. Os dirigentes 

sindicais fizeram uma preparação do movimento na noite de terça-feira. Apenas as 

funcionárias responsáveis pela preparação do café-da-manhã dos trabalhadores 

tiveram acesso livre ao interior da empresa. A assembléia provocou um grande 

congestionamento na avenida que dá acesso à fábrica”. 

 Esta seria a primeira de uma série de tensões, que desaguariam na greve de uma 

semana em 1999, deflagrada por questões salariais, justamente uma das vantagens 

comparativas que justificaram o deslocamento da VW para Resende. O diferencial de 

salários para menos era, e ainda é7, considerável se cotejado com os salários de outras 

regiões industrializadas. 

Além disso, outras demandas foram sendo incorporadas ao processo de negociação 

salarial sem que recebessem muita atenção por parte da VW. A greve de meados de agosto 

de 1999 ocorreu, exatamente, em função do não atendimento de reivindicações que vinham 

sendo constantemente apresentadas, sem, contudo, serem resolvidas nos dois anos de 

existência da empresa. Conforme indicou um diretor do sindicato, 

“Aqui no ‘consórcio modular’ a gente está com uma série de problemas há muito 

tempo; então, a gente vem reivindicando, fazendo negociações, sem êxito nenhum 

nas negociações. A Volkswagen sempre falando desconhecer os assuntos, dizendo 

que não pode ter nenhum gasto adicional e foram aumentando os problemas: 

                                                 
7 Em entrevista com a comissão de fábrica articulada pelo sindicato, esse problema aparece com 
clareza: “O nosso salário está bem defasado em relação à nossa profissão no Brasil. No setor em São 
Paulo, assim como em outros setores e nos outros estados que têm indústria automobilística, o nosso 
salário é bem defasado. (...) Fizemos uma pesquisa por regiões e pelas informações que temos... 
nenhuma perdeu (para Resende). A montadora que paga mais baixo é a de Resende”. (Membro da 
Comissão de Fábrica da VW). 
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transporte, banco de horas, descumprimento de acordos, exploração da mão-de-

obra aí dentro... então, nós enviamos uma pauta disso tudo, em geral. A pauta foi 

entregue, demos um tempo hábil, fizemos negociações, o resultado... nós demos um 

ultimato à Volks... o resultado não foi nada positivo e os trabalhadores simplesmente 

decidiram, em assembléia, paralisar as atividades (...)”. 

A avaliação da greve feita pelo sindicato foi positiva. Na verdade, independente dos 

resultados salariais, a experiência da greve conferiu, em pouco tempo, a esse sindicato, 

uma certa maturidade e uma compreensão das possibilidades de ação frente à VW e as 

empresas consorciadas. 

“A greve foi altamente positiva (...). Nós já tínhamos fechado um acordo coletivo de 

2,5%, mais 400 reais; fizemos a greve, fomos vitoriosos e ganhamos de 2,5 a 10,9%. 

(...) elevamos o piso; (...) Na questão do convênio odontológico, também fomos 

vitoriosos porque os trabalhadores é que estão escolhendo qual será a empresa que 

vai prestar esse serviço aqui dentro... os trabalhadores e o sindicato... (...) Na 

questão do transporte, que é um ponto polêmico aqui dentro, três empresas já 

fizeram a proposta de fornecer o transporte exclusivo aqui para os trabalhadores do 

‘consórcio modular’; (...) Um ponto altamente positivo que nós conseguimos foi a 

[formalização da] comissão de fábrica. Temos uma comissão de fábrica hoje com 

estabilidade, iremos realizar uma nova eleição em janeiro e aí, nós vamos fazer um 

estatuto bem mais amplo para que todos os trabalhadores do chão-de-fábrica 

tenham um melhor relacionamento e uma maior garantia de trabalho também”. 

(Diretor do Sindicato em Resende). 

A análise da ação sindical desde 1996, quando a empresa foi inaugurada, demonstra 

que o ano de 1999 pode ser considerado um marco importante na constituição desse 

movimento sindical associado à indústria automobilística: primeiro, pela surpreendente 

capacidade de organização e mobilização que resultou na greve de agosto 8; segundo, pela 

integração desse sindicato e dos trabalhadores da empresa ao movimento nacional que 

reuniu os sindicatos da CUT e da Força Sindical em busca de um contrato coletivo nacional 

para todos os trabalhadores das montadoras, com o objetivo de reduzir as desigualdades 

salariais criadas pela instalação de novas empresas em áreas geográficas sem tradição 

industrial. O chamado “festival de greves”, fórmula articulada pelas duas principais centrais 

                                                 
8 A importância simbólica dessa greve fez até com que o presidente da Força Sindical viesse participar 
das negociações. Segundo Paulo Pereira, “nós discutimos no Rio de Janeiro, numa reunião que era 
preciso fazer uma greve aqui por causa das condições de trabalho; quer dizer, não tinha ônibus, não 
tinha comissão de fábrica, o banco de horas todo cheio de problemas, os salários aqui são menores; 
então era preciso fazer uma luta aqui. O sindicato veio para cá e fez a greve... junto com os 
trabalhadores. (...)A partir daí, a empresa me procurou... porque nós temos uma relação com o 
patronato, com as empresas-mãe de São Paulo, e aí o diretor da empresa me procurou dizendo: “nós 
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sindicais para forçar a negociação dessa proposta de contrato coletivo, se iniciou na VW de 

Resende, colocando a fábrica definitivamente no mapa sindical. 

Pode-se constatar, portanto, que a experiência acumulada nos poucos anos de 

atuação vai orientando um aprendizado sobre a nova realidade enfrentada pelo sindicato. A 

entidade não só foi rapidamente se adaptando às práticas do setor automobilístico como 

também buscou vincular-se aos movimentos nacionais. Além disso, buscou raízes no 

interior das empresas. O maior exemplo disso foi a formação de uma Comissão de Fábrica 

na VW e a menção constante no discurso do principal dirigente sindical, da necessidade de 

uma atuação colada nas necessidades do chão-de-fábrica. A análise da pauta de 

reivindicações do período mostra bem a evolução da participação sindical : 

“vou dizer para você os dez itens que estão na nossa pauta: primeiro lugar, que a 

Volkswagen e o consórcio modular reajustem os salários de seus empregados em 

um percentual de 16.8%, que é o índice de acordo com os institutos de economia 

que fizeram a pesquisa; que concedam um abono aos seus empregados no valor de 

700 reais; que concedam cestas básicas ou tíquetes de supermercado gratuitamente 

a todos os seus empregados; que subsidiem em 80% as despesas com 

medicamentos (...); que incluam no plano de saúde o tratamento odontológico 

gratuito; que concedam bolsas de estudo a todos os seus empregados e 

dependentes até doze anos; que aperfeiçoem o plano de cargos e salários. Hoje em 

dia, montadores que tem lá e trabalham há um ano, dois anos, não conseguiram ter 

seu reajuste salarial; que reduzam o tempo para o trabalhador atingir o teto salarial, 

passando de dezoito meses para nove meses. E que os estagiários tenham os 

mesmos direitos sociais dos empregados.” (Comissão de Fábrica da VW- maio de 

1999). 

No entanto, as dificuldades se manifestaram e se manifestam não só na falta de 

experiência para negociar salários, participação nos lucros e resultados etc, como também 

nas barreiras colocadas para a ação sindical, principalmente no caso da PSA Peugeot 

Citroen, onde os trabalhadores organizados são tratados como uma ameaça aos objetivos 

da empresa. É o caso do contencioso criado no final de 2001, com a fábrica recém 

inaugurada, que se estendeu até fevereiro de 2002 e chegou a criar um impasse, com 

ameaça de greve por parte da organização sindical. 

“A decisão da diretoria da Peugeot-Citroën de descontar dos empregados os 45 

minutos de atraso no início da produção na terça-feira, devido à realização da 

assembléia em que a contraproposta da montadora para o acordo coletivo dos 

metalúrgicos foi discutida quase criou um impasse maior na questão. Ao saber da 

                                                                                                                                                         
precisamos resolver aquilo lá e eu quero marcar uma reunião lá com você”.  
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atitude da empresa, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Carlos Henrique 

Perrut, decidiu radicalizar as ações, dando início aos procedimentos legais para uma 

greve. (...)Na quarta-feira, a empresa recuou da decisão de descontar o tempo 

parado por causa da assembléia e chamou o sindicato para uma reunião no dia 

seguinte.(“Peugeot-Citroen - Montadora reabre negociações”, Jornal Diário do Vale, 

25/01/2002). 

Apesar dessa atitude de enfrentamento no bojo da negociação salarial, o próprio 

presidente do sindicato reconhece, no entanto, os impedimentos para a ação sindical dentro 

da empresa. 

Na Peugeot? Uma dificuldade muito grande. Olha que a gente tem uma relação 

muito boa com eles, mas para entrar na Peugeot... chama o RH, o auxiliar do RH e 

acompanham a pessoa... deixa entrar, mas onde a pessoa vai, ele vai atrás. Aí, 

ninguém chega perto para conversar... é uma coisa besta. O que eles não percebem 

é o seguinte: se a gente tem liberdade... (...)a gente pode detectar muitos dos 

problemas que estão lá dentro que antes que se transformem numa coisa maior, a 

gente pode matar pela raiz... esse é o nosso trabalho. Porque o sindicato tem que 

antever, tem que ser um auditor do processo, e antever os problemas. (C.H.Perrut, 

presidente do sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda-RJ,2002). 

Conclusão 

Embora seja um caso de constituição de pólo industrial ainda em andamento, cremos 

ser possível fazer algumas considerações e uma primeira análise de impactos sociais, 

políticos e econômicos. 

Os detalhes do processo de negociação para a vinda das empresas automobilísticas 

para a região confirmam em um primeiro momento, o modelo de atração de investimentos 

externos implantado com o “novo regime automotivo”. Aqui, como em outros lugares do 

Brasil, houve renúncia fiscal, investimento estatal em infra-estrutura, empréstimos 

generosos e doação de enormes áreas para a construção das fábricas. 

A interferência desse processo na política estadual e regional é notável. Na disputa 

pelas fábricas foram utilizados o capital político dos governantes estaduais da época (do 

partido da administração federal), o apoio da Assembléia Legislativa, o aporte de recursos 

do Estado do Rio e o empréstimo do BNDES. No entanto, nota-se que o grau de atuação 

dos políticos regionais foi pequeno e de pouca importância. Embora tenha sido explorado 

nas campanhas políticas subsequentes, o efeito eleitoral parece ter sido pequeno. 

Criaram-se muitas expectativas sobre os efeitos da vinda das novas empresas sobre 

a oferta de empregos. Nesse aspecto os resultados têm sido modestos. O número de 
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empregos efetivamente criados tem ficado aquém do anunciado. Pode-se dizer, no entanto, 

que houve um impacto no mercado de trabalho local, tanto em termos de empregos diretos 

como indiretos. 

No caso da VW, nota-se que o projeto inovador de organização produtiva não se 

estendeu à participação dos trabalhadores. A inovação organizacional não atingiu as 

relações de trabalho, que se estabeleceram nos patamares conhecidos em outras partes do 

país. Embora os operários recrutados na região (cerca de 80%) venham manifestando 

satisfação com a possibilidade de ter um emprego em uma empresa de prestígio, 

permanecem grandes diferenças com relação aos salários pagos pela empresa em 

comparação com os operários da própria VW no ABC paulista. 

No caso da PSA Peugeot Citroen, inaugurada em 2001, a sua presença – e de seus 

fornecedores – já pode ser notada no que diz respeito ao mercado de trabalho local, de 

onde estão sendo recrutados a maioria dos trabalhadores do chão de fábrica. Quanto ao 

relacionamento com o sindicato, a experiência tem sido de muita dificuldade, com grandes 

impedimentos para a atuação dentro da fábrica. 

A utilização de instituições de formação profissional locais, especialmente o SENAI, 

por parte tanto da VW como da PSA Peugeot Citroen reforçou e aumentou as possibilidades 

de recrutamento de operários para esse tipo de atividade na região. Houve conseqüências 

também para as escolas municipais de ensino, com uma preocupação maior de formar bons 

estudantes para os possíveis futuros empregos nas montadoras. 

Em termos da ação sindical, as primeiras observações indicam que o sindicato dos 

metalúrgicos de Resende, em que pese o pouco tempo de funcionamento das fábricas, tem 

conseguido avanços em termos da representação operária e de questões de remuneração, 

embora enfrentando barreiras no processo de negociação. 

Embora seja, desde o início (no caso da VW) considerado como um sindicato mais dócil 

(por ser ligado a uma central sindical mais conservadora como a Força Sindical), a atuação 

sindical tem sido bastante ativa, com um grau de combatividade que garante uma mobilização 

permanente dos operários da fábrica. Os resultados conseguidos nas negociações salariais 

mostram um sindicato que vem rapidamente se adequando às necessidades dos trabalhadores 

nesse setor. Isso comprova a possibilidade de incorporação quase imediata de pautas de 

reivindicação que vem sendo discutidas em sindicatos com mais experiência no setor. 
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