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Já faz algum tempo que o departamento de comunicação da Volkswagen deixou de colecionar 
pilhas de notícias negativas a respeito da fábrica de São Bernardo do Campo, um dos marcos 
do plano de industrialização do governo Juscelino Kubitschek.  
 
A fábrica, que nos velhos tempos era comparada a uma cidade, estava fadada a fechar quando 
os conflitos entre a montadora e os sindicatos chegaram ao auge, em 2003. À época a 
produção caía a cada dia. As previsões da empresa e dos representantes dos funcionários é 
que quando a média da linha de montagem diminuísse para 300 a 400 veículos por dia a 
fábrica da Via Anchieta - tradicional via de acesso ao porto de Santos - estaria já com os dias 
contados.  
 
Mas o destino de um dos palcos das grandes greves dos metalúrgicos do ABC tomou um rumo 
completamente diferente. A produção na unidade hoje está em 1,2 mil carros por dia. Se no 
passado a intenção era demitir, nos últimos meses a montadora vem contratando pessoal.  
 
Mas de fato, o que mudou, é que a fábrica da Anchieta acelerou em produtividade. Segundo o 
vice-presidente de Recursos Humanos, Josef-Fidelis Senn, a operação no ABC é hoje a mais 
produtiva das três fábricas da Volkswagen no país.  
 
Essa mudança de percurso se deve totalmente a uma reestruturação trabalhista, obtida por 
meio de um acordo de flexibilidade com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que teve uma 
fórmula similar na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo.  
 
Depois que novas montadoras chegaram no Brasil e que a própria Volks construiu uma nova 
unidade em São José dos Pinhais (PR), no fim da década de 90, a direção da montadora alemã 
pretendia enxugar o quadro de pessoal da sua velha fábrica no ABC. A tentativa de Herbert 
Demel, presidente da filial na época, de demitir em massa, enfrentou uma resistência tão forte 
que o problema ganhou uma repercussão internacional.  
 
O resultado foi o inverso. Os 12 mil empregados do ABC e 5 mil de Taubaté ganharam 
estabilidade de cinco anos no emprego graças a um acordo fechado entre o então presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho (hoje prefeito de São Bernardo), e a 
direção da companhia na Alemanha.  
 
A reestruturação que começou com o fim da estabilidade surgiu pela resistência sindical, mas 
terminou num acordo negociado. A moeda de troca da direção da Volks para conseguir um 
acordo de flexibilidade nas regras trabalhistas foi a promessa de continuar investindo na 
produção de novos modelos de veículos nas duas fábricas.  
 
Senn lembra que foram criadas novas grades de salários. Além disso, a jornada ficou mais 
flexível. "Hoje temos flexibilidade para trabalhar entre 36 e 42 horas por semana", afirma o 
executivo. O que manda é o mercado. Senn diz que as relações trabalhistas no ABC 
amadureceram. 
 
Quando a empresa concluiu a reestruturação, em 2006, a fábrica de São Bernardo tinha 10,6 
mil empregados. Com a recente abertura de vagas, o quadro subiu para 12,5 mil. As últimas 
200 foram abertas há duas semanas, quando foi fechado o acordo da última campanha 
salarial. 
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