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IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA -  
Estudo de caso Maxion 
 
NINCAU, ANTONIA APARECIDA 
 
No período de 80, os países com economia avançada passam por mudanças no que se 
refere ao processo produtivo. Isto ira’ alterar as relações de trabalho entre empresa e 
trabalhador, a espacialidade interna e externa da produção , as relações técnicas de 
produção bem como  mudança  proposta e/ou imposta  , incidirá na  subjetividade, no 
intimo relacionamento da forma de ser e pensar do trabalhador . 

Esta mudança e transformação no processo produtivo e  no modo de acumulação 
provocará um rearranjo das empresas em especial do seu espaço interno ,  o espaço não 
mais horizontalizado, mas tendente a verticalidade , criando novos espaços físicos e 
produtivos. 

O grande salto tecnológico nos países de economia avançada permite uma inserção 
maior do novo processo produtivo  no restante do mundo. 

Cria-se uma necessidade de eficiência, competitividade internacional e flexibilidade de 
novas formas de produzir , que  altera as relações de trabalho, diferenciando  o sistema 
dos anteriormente   instalados( taylorismo e fordismo) com os quais o mundo já estava 
acostumado. 

As fábricas recebem uma mescla de sistemas produtivos, entrando o toyotismo 
combinado com  o  fordismo.   

Nos países de economia menos avançada capturados por países como o Japão e os 
EUA,invadem ,  novos métodos de produzir,  invadem o processo fabril. 

Surgem técnicas como o Just in Time, Kanban, CCQ (linhas de controle de qualidade), 
gestão participativa, qualidade total, cuja eficiência está não mais na produção e sim no 
mercado, prioriza-se o consumo, o cliente , a competitividade. 

Na produção se estabelece baixos estoques, eficiência e qualidade do produto, redução 
dos custos mercadoria, uma produção invertida e pervertida, com racionalização da 
tecnica produtiva, automação e terceirização. A linha de produção é representada como 
um rio e seus afluentes, passando o rio a ser a linha de montagem e os afluentes  a 
produção de peças a serem enviadas para a linha de montagem. 

Assim, nos anos 80, há uma invasão de novas tecnologia  e de técnicas organizacionais , 
principalmente nos setores de informática, micro eletrónica e metal metalurgia. 

Conforme Antunes , (l995 , pag 16) novos processos de trabalho e tecnologia emergem, 
onde o cronometro e a produção em série e de massa são “substituídos” pela 
flexibilização. 

da produção, pela ëspecialização flexível”, por novos padrões de busca de 
produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado (ver 
Murray, l983; Sabel e Piore, 1984; Amurziato, 1989; Clarke, l99l;  Gournet , l99l e 
l992; Harvey, 1992 e Coriat, l992 ). 

Essa nova forma produtiva , especialização flexível (Sabel e Piore, l984) se dá pelo 
desenvolvimento tecnológico e pela desconcentração industrial  e produtiva, que fará 
surgir terceiras  pequenas e médias empresas no raio de proximidade de empresas 
chaves ou mesmo dentro destas , levando o nome de fábricas condomínios ou 
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modulares.Ocorre  uma desconcentração e uma fragmentação da produção  que irão 
refletir-se igualmente na forma de concretizar-se no espaço. 

Além desta materialização desconcentrada e fragmentada  no espaço , esta também isto 
se refletirá nos direitos e conquistas dos trabalhadores. As empresas chaves, no caso as 
montadoras se descomprometem dos encargos sociais( estabilidade de emprego , 
emprego vitalício,  salário real do trabalhador, e garantias de encargos sociais) . Surgem  
as demissões em massas ; as demissões voluntárias  ,trabalhos temporários, 
subcontratações, trabalhos domésticos,  e flexibilização de jornada de trabalho. 

No caso das empresas do ABC há transferencias de espaço físico para pequenas e 
médias cidades  por motivos ainda não tão claros, a saber : incentivos fiscais por parte 
do Estado,e das Prefeituras doações de terrenos,  redução do custo de energia elétrica, 
baixo valor de mão de obra, ausência de sindicatos, espaço físico disponível. 

Também existem estudos recentes que discutem a lei de zoneamento para a região. 
Nesta lei a exemplo de São Bernardo do Campo, em uma área de 10 mil m2. uma 
empresa pode construir uma unidade industrial de 2500m2., ao custo de US$ 1,5 
milhão. Em Sorocaba, em um terreno de igual àrea, é possível construir 5.000 m2. , ao 
custo de US$  1 milhão, isto  de certo modo explicaria a evasão industrial da região , 
mas não a definiria. 

Outro estudo,   divulgado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, afirma que a 
terceirização crescente da produção é um dos  fatores que leva naturalmente a um 
extremo planejamento e organização do fornecimento de peças, e aí se fortalece a 
tendência a busca de máxima aproximação de fornecedores,  num raio de distância de  
80 a 100 km da linha de montagem. 

`A medida que se intensifica e generaliza esta flexibilização e 
desconcentração se , fortalece a introdução do sistema toyotista de 
produzir. 
O sistema toyotista de produção tem como parâmetros um sistema de produzir sem 
desperdícios (daí a redução de estoques e a extinção de cargos em certas áreas) e o novo 
relacionamento da empresa com  o trabalhador(estes acabam vestindo a camisa da 
empresa). Surgem slogans como : Proteger sua empresa , salvar sua vida - família 
toyota) , pelos quais  a empresa  passa a ser uma extensão de sua casa, de seu lazer, de 
seu cotidiano. Utiliza intensamente mão de obra de terceiros e subcontratações, que 
respondem por  até 40% da produção sem vinculos empregatício e sindical, exemplo 
Toyota - Japão 1992. 

Há uma nova divisão técnica do trabalho dentro da fábrica, e o que era um perfil de 
especialização de tarefas, hoje, é uma desespecialização, o qualificado, com  a  nova 
maneira de produzir, se desqualificou. Conforme dados do IPEA( abril a julho/96) o 
perfil do trabalhador da industria em geral ,  é de maior demissões em trabalhadores de 
40 a 59 anos (48559 ao todo) e aqueles com superior completo. Já os contratados em 
sua maioria são  mulheres e jovens (18 a 24) em geral pessoas menos instruídas, que 
formam a grande massa de mão de obra  barata e superexplorada. Hoje , estão 
transformando o operário em trabalhador polivalente, multifuncional,  com  acumulo de 
tarefas,e , manuseando mais de uma máquina -  as chamadas células de produção. Isto 
mostra uma intensificação da exploração do trabalho (Gournet, l99l,4l) . O trabalhador 
atua em vários segmentos de máquinas  ao mesmo tempo, e o espaço de tempo morto de 
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um processo a outro  ,  ele o ocupa com a operação de uma máquina a outra.Ele de fato 
vira uma peça da engrenagem. 

O modelo toyotista, diz Gounet (l99l:43) é uma adaptação à crise do fordismo;como foi 
uma adaptação ao modelo taylorista , irá servir `a  crise do modelo economico do 
capitalismo, crise de  superprodução proveniente de objetivos de conquista de mercado 
bem definido por grandes empresas.  

Outra característica do toyotismo é o trabalho em equipe; alguns casos, como na Toyota 
do Japão são socializados os erros e acertos, comprometendo os ganhos salariais e a 
produtividade do trabalho. 

Esta equipe tenta solucionar os problemas da produção, dando a impressão de um 
trabalho participativo, motivante e não repetitivo, ou seja menos alienador e estranhado 
do que o do período fordista. 

Este período técnico cientifico conforme  Santos (1989:05), justifica o surgimento de 
novos modos de pensar  e também de novos domínios do território. 

A ocupação do território não é apenas central e nem também horizontal , mas de 
maneira vertical (Santos, 1994 : 16). Esta também é uma caracteristica do toyotismo. A 
desconcentração  da produção da fábrica, ou seja , uma fragmentação da totalidade 
produção, dispersada  em partes produtivas para outras fábricas, as chamadas as 
“terceiras”,acaba por integrar uma caraterística do toyotismo, uma vez que desobriga a 
fábrica cliente dos encargos sóciais dos trabalhadores. Estes trabalhadores acabam não 
sendo regularizados quanto aos seus encargos sociais, muitas vezes devido a 
precariedades destas terceiras. 

No caso de auto peças e montadoras há uma crescente negociação  e acordos pelo 
Sindicato com as empresas que regulamentam o processo de terceirização(Volkswagen, 
Ford, Mercedes Benz e Metal  Leve), definindo novos estudos de cargos e salários.  

Na Mercedes Benz em S.Bernardo do Campo,  destaca-se o numero de inovações 
implantadas de forma negociada com as comissões de fábrica  e o sindicato. 

A mudança do arranjo funcional das máquinas para a constituição de células  também 
foi negociado. É assegurado o respeito `as condições de trabalho (ritmo, ergonomia, 
ambiente , segurança) além da realocação do pessoal para outros setores. 

Isto traz a frase de mistificação do capitalismo (Lipietz) que ao reformar-se, pode ser 
democrático e não agressivo , mas prioriza as condições que lhe propiciam cada vez 
maior lucro (lucro máximo) ,onde a exploração por horas trabalhadas agora também 
incide nos por minutos trabalhados, quando se trata de   operar em células de máquinas. 
O operador, que antes tinha  um  tempo disponível  no  intervalo de cada  processo na 
produção , agora  vê seu tempo morto   capturado por várias tarefas. 
Portanto ,há uma   exploração via trabalho morto,e  terá uma superexploração  não só na 
simplificação da tarefa provocada pela máquina, mas na rapidez e agilidade com a qual  
executa a atividade em várias tarefas eliminando o tempo morto. 
Apesar das negociações  entre sindicatos  e empresas há uma série de irregularidades 
quanto a mudança da espacialidade da produção ,   organização de trabalho e sua 
relação com os acidentes de trabalho. Conforme depoimento de um dos membros do 
sindicato , algumas pequenas empresas  reduzem ao maximo seu espaço de tal forma 
que o trabalhador mal tem condições de circulação :... se um trabalhador se sentir mal e 
demaiar não terá espaço suficiente para  cair, e muito menos ser socorrido. 
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Mesmo nestas negociações sindicato-empresa, as mudanças no processo de organização 
traz impactos não muito favoráveis ao trabalhador. Ressaltar estes impactos é um dos 
objetivos deste trabalho. 

A empresa pesquisada (Iochpe Maxion), do     se tor de auto peças , tem sua instalação 
em São Bernardo do Campo. Produz  motor de tratores e caminhonetes D20, motores 
estacionários. 

A Indústria Iochpe Maxion SA. É um grupo que surgiu de um Banco Ioschpe do Rio 
Grande do Sul em l984. Incorporou a Massey Fergusson, fabricante de tratores e 
máquinas agrícolas (origem canadense) que detinha o controle acionário da motores 
Perkins, fabricante de motores diesel para pickups, caminhões , tratores e 
colheitadeiras.Hoje transfere parte de sua produção de motores para a Argentina e parte 
para Canoas(RS). Estas transferências de locais e mudança do sistema de produzir 
provoca transformações e impactos na organização de trabalho e na espacialidade da 
fábrica, desde independencia de setores produtivos  , rearranjo nas plantas de produção, 
extinção de postos de trabalho e aumento de produtividade. 

Na década de 70 , a Massey Fergusson começa a expandir suas plantas, criou fábricas 
de colheitadeiras , em Canoas , RioGrande do Sul e  em Sorocaba na década de 80. 

A Maxion na década de 90 exportava para 50 países e liderou no ano passado as vendas 
de tratores para o mercado interno. Sua participação no mercado é de 35% contra 28% 
da Valmet e 15% Ford. Seu fluxo de produção está intimamente ligado `a demanda 
agrícola interna e externa e a política de  Planos Economicos. Estudos apontam que o 
custo de tonelada de grãos para a exportação é alto no Brasil , isto devido a juros de 
financiamento, transporte , mas detectam que uma das vantagens está no preço do 
equipamento. 

A necessidade de ampliar a demanda interna e externa da Maxion traz também reformas 
administrativas com demissões. Anteriormente a Maxion era administrada de maneira 
integrada e, com a transformação das sete unidades, tem certa autonomia de operação. 

Os cargos a nível hierarquico, sofreram reduções de pessoal . Perde-se alguns cargos 
hierarquicos. A Maxion transforma suas unidades de negócio em divisões com 
autonomia independência , para fazer colheitadeiras, automotivos, construção e reforma 
de máquinas  e tratores. 

Essa independência das unidades provoca mudanças nas plantas industriais e também na 
planta interna da produção.Houve uma fragmentação da produção de tratores e 
colheitadeiras. No Rio Grande do Sul  a de Santa Rosa passa a produzir as 
colheitadeiras e a de  Canoas (RGS_), os tratores. 

A de motores também se destina a Canoas. A nova divisão da construção e reforma de 
equipamentos traz uma intencionalidade de serviços não só para seu suprimento, mas 
também para terceiros. Com isso fecha contratos de serviços e investe mais na 
reciclagem de equipamentos. 

As unidades de produção vende seu produto para o setor de exportação, que se 
encarrega do mercado externo.Conforme Farina, presidente do grupo, isto trouxe 
redução no custo do produto. 

As teorias sobre a localização industrial estão ligadas ao desenvolvimento das forças 
produtivas e estas atualmente trazem modificações que não se refletirão na lógica 
industrial anterior. A fragmentação do  espaço produtivo exige uma  redução ainda 
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maior do custo da mercadoria, com redução do custo de mão de obra , automação e 
redução dos custos de circulação. Também uma mudança do processo organizacional da 
produção interna traz uma racionalização dos custos .Weber acredita que a indústria se 
localize onde seu preço de custo é o mais baixo (Fani,  l99l : 20) 

A Maxion tem direcionado sua produção  para o desenvolvimento de motores , tratores 
e colheitadeiras, também em função do Mercosul. A Maxion se instala na Argentina em 
l995 juntamente com a GM e Mercedes Benz  e exportará motores para o Brasil. A 
planta  destinada a essa produção é a de São Bernardo do Campo. São várias as causas 
da saída : incentivos fiscais do governo. Com isso o setor de caterpillar(motor para 
máquinas) foi transferido para o Sul,  houve demissões devido a reestruturação 
produtiva  A transferência da produção do Gemini 3(motor para caminhonete Sl0)  para 
Canoas, e a proximidade de suas fornecedoras . 

Uma das mudanças internas da Maxion foi a implantação do Just inTime no terceiro 
trimestre de 86 em S.B.C.,  e em 87 em Canoas. 

Como JIT associado a flexibilização da produção (através de células) e não de sessões a 
empresa obteve reduções de 40 % de mão de obra, 40 % de espaço reduzido, 70% 
tempo set up e 90 % de percurso de materiais, 80% do material em processo.Isto trouxe 
uma mudança na mão de obra,  exigia um trabalhador polivalente. 

A polivalência no Brasil se distingue da européia, pois traz uma série de desvantagens  
para o trabalhador, desde a falta de treinamento adequado, até a perda de postos de 
trabalho, e uma intensa condensação de trabalho no acumulo de tarefas. 

Esta mudança do processo de produção traz efeitos contraditórios ao  trabalho no 
sentido  que reduz a qualificação, suprime empregos  e aumenta a intensidade do 
esforço no trabalho(fisico e psicológico)  pressão objetiva no sentido de redução de 
jornada de trabalho. 

Sobre a redução de jornada, Marx(186l:1906) comenta : trabalho deverá perder em 
intensidade aquilo que ganhará em extensão, assim a redução  resulta em intensa 
condensação do trabalho, que envolve uma intensidade do mesmo, maior tensão nervosa 
e esforço fisico. 

Outro ponto a ser visto é sobre a produção e a produtividade. De 89 a 94 houve  pouco 
aumento da produção  (de 48000 para 51492 motores) porém  uma redução de 2247 
trabalhadores para  1500 . Significa um aumento de produtividade de 21,36 para 34,32, 
obtida  pela mudança do processo e redução de empregados e a  consequente exploração 
do trabalhador, caracterizando a racionalização dos custos e o processo do JIT. Outra 
desvantagem para o mundo do trabalho é que a flexibilização da jornada  , mascara a 
conquista social a muito reinvindicada que é a redução da jornada. 

Segundo o sindicato dos metalurgicos, a nova tecnica de produção vai além do estudo 
de caso e predomina no setor automobilistico do ABC. 

No decorrer da década de 80 , ele presenciou uma redução de 32% dos empregos  
(275l3 trabalhadores),  ou seja,  um a cada três postos. 

Mario Pochmans do Centro de Estudos Sindicais,  comenta que  nesse processo de 
reestruturação surge o novo padrão de competitividade. O custo do trabalho e as 
vantagens tecnológicas são as exigências  desta competitividade. Apesar  de que alguns 
países optarem pela redução do trabalho,   de salário,  do emprego  e aumento de 
produtividade eles pouco avançaram na competitividade com o exterior. 
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Na Maxion, o faturamento de 88 a 93 caiu de 563 para 245, mas também,cai o número 
de trabalhadores de 7000 para 3400, mas aumenta a produtividade (motor por 
trabalhador) 47,00 (88) para 72(93), ou seja,  houve redução do custo 
motor/trabalhador, apesar de ter ocorrido uma queda no faturamento da empresa. 
Conforme Luizinho,representante da comissão de fábrica, o empresário brasileiro não 
está preocupado em investir totalmente em novos equipamentos  e  tecnologia, e criar 
novos postos de trabalho de maneira a suprir os demitidos ,  se interessam sim na 
organização técnica do trabalho, reduzindo o custo do produto. 

Para Marx ,o que determinava  o valor de uma  mercadoria era o tempo de trabalho 
socialmente necessário para  a sua fabricação, isso ainda hoje parece correto. . Mas  o 
processo requer menos trabalho vivo e maior quantidade de trabalho morto, isto é, 
produzir mais com menor tempo de trabalho humano. 

Desde a 2a. Rev. Industrial houve  a necessidade de produção em massa de bens e uma 
enorme cadeia produtiva , mesmo  utilizando-se menor tempo de trabalho humano , com 
grande quantidade de mão de obra se reproduzia para atender a demanda,  com períodos 
de prosperidade econômica. 

Hoje mesmo com  menor número de  trabalhadores,   aumento do trabalho morto e 
aumento de produtividade, se obtem taxas maiores de lucro  com a combinação de bens 
mais sofisticados, menor número de consumidores de maior renda com o emprego de 
menos gente. 
A 3a. Revolução Industrial traz, um direcionamento da sociedade para o “consumo”, 
elitizando- o e tornando-o seletivo. Essa seletividade também se dá na produção.  Tais 
processos não trarão   melhorias de padrão de vida, mas a exclusão  perversa e ampliada 
que o capitalismo desenvolveu . 
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