
Montadoras reanimam conflito entre inovação e emprego 

São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - Produção nacional de veículos no primeiro 
semestre se mantém na média dos últimos três anos, produtividade cresce, mas cai 
o número de postos de trabalho. O debate sobre a relação entre tecnologia e 
emprego, que aponta a introdução de automação, mecanização, informatização e 
robotização como responsáveis pelo chamado "desemprego estrutural" tornou-se 
bem mais complexo. Esvaziou-se a idéia de mero conflito entre inovação 
tecnológica e emprego. E a discussão ganhou nuances. A tecnologia seria causa de 
desemprego ou apenas da transferência dos empregados de um setor para outro?  

A segunda opção parece ser a realidade atual da indústria automobilística brasileira, 
de acordo com especialistas do setor. Ao mesmo tempo em que as montadoras 
desempregam, são criadas novas oportunidades de trabalho na cadeia produtiva. 
Com o mercado retraído, porém, essas oportunidades nem sempre são suficientes 
para compensar as vagas perdidas. O assunto volta à tona no momento em que as 
montadoras retomam as ameaças de demissão e a Volkswagen tenta transferir 
quatro mil funcionários para uma nova empresa de capacitação e recolocação 
chamada Instituto Gente.  

"O fato é que os investimentos realizados nos últimos anos contavam com uma 
produção muito maior do que a atual", diz o diretor da Roland Berger, Emilio de 
Giacomo, especializado em indústria automobilística. No primeiro semestre, o 
número de veículos produzidos foi de 900 mil, volume próximo à média dos últimos 
três anos. Mas as montadoras, apoiadas nos dois milhões de unidades fabricados 
em 1997, projetavam volumes superiores a 2,5 milhões de veículos entre 2003 e 
2004.  

Certamente as tecnologias não são neutras no campo do emprego. Ao contrário, 
elas provocam uma grande revolução nas empresas que são levadas a demitir, 
admitir, treinar, retreinar, reciclar e reconverter seus trabalhadores. De acordo com 
um trabalho preparado para o Instituto Euvaldo Lodi pelo economista José Pastore, 
na indústria automobilística brasileira cerca de 15% dos soldadores e 17% dos 
pintores foram deslocados pela entrada de robôs.  

Alguns pesquisadores simularam o que acontecerá com o emprego do setor depois 
da entrada de tantos robôs concluindo que: a introdução de robôs ao longo do 
tempo resulta, de fato, em uma redução do emprego; essa redução é modesta no 
início, e se acelera durante o processo de difusão; mas, com ganhos de 
produtividade, redução de preços, aumento de qualidade e diversificação dos 
produtos, a redução do emprego será mínima e a oferta de emprego pode até 
crescer.  

A indústria aumentou, sistematicamente, seus investimentos em tecnologia até 
2002. De acordo com Giacomo, nos últimos anos, as montadoras investiram, em 
média, US$ 6,3 mil ao ano por carro. "Não é possível quantificar o aumento dos 
investimentos em TI, mas somente os investimentos recentes em novas fábricas, 
que têm processos avançados de projeto e produção, mostram bem que a 
tecnologia teve grande contribuição para o aumento da produtividade". Mas esse 
aumento da produtividade, em um cenário de volumes de produção estagnados 
veio associado à redução no número de empregos nas montadoras.  

Com base em dados da indústria, Giacomo fez um levantamento que aponta queda 
de 3,6% no emprego, que passou de 85,1 mil postos de trabalho em 1999 para 82 
mil no ano passado. Enquanto isso, a produtividade aumentou 37% no mesmo 



período. Em 2002, eram produzidos em média 21,8 veículos por trabalhador, contra 
15,9 unidades por funcionário em 1999", diz Giacomo.  

Além do ganho de produtividade são observadas ainda mudanças de processos, 
com o objetivo de evitar falhas, e iniciativas de retrabalho que resultam em 
aumento da qualidade e alteração no perfil dos trabalhadores que se tornam cada 
vez mais qualificados. Aumentou também a flexibilidade das operações, o que 
liberou as empresas de fazerem novas contratações nos momentos em que o 
mercado reagia nos últimos anos. Oscilações entre 10% e 20% na produção são 
sustentadas por um mesmo número de trabalhadores.  

O investimento em tecnologia é essencial no concorrido mercado automotivo. E 
ainda é comum ouvir que onde entra a máquina sai o trabalhador. Mas segundo o 
professor titular de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Paulo Bastos Tigre, não há como competir sem avanço tecnológico. "Sem a 
tecnologia a situação do emprego seria pior, pois as empresas morreriam". Países 
que usam intensamente novas tecnologias apresentam baixos níveis de 
desocupação como é o caso dos Estados Unidos, e do Japão. O principal impacto da 
automação é na composição da força de trabalho que tende a aumentar a 
proporção de trabalhadores mais qualificados.  

"A busca contínua de processos mais produtivos motiva a substituição de emprego 
por tecnologia e a tendência é de evolução da média de qualificação dos 
trabalhadores", diz o diretor da área automobilística da ATKearney, Edgard Viana. 
Segundo ele, quanto mais automatizada for a produção maior a necessidade de 
empregar engenheiros. O número de pessoas tende a diminuir, mas a folha de 
pagamentos pode crescer.  

Leia também: 

O emprego cai e a produtividade cresce  

Rosana Hessel 

São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - Levantamento feito pela consultoria alemã Roland 
Berger mostra que a produtividade das montadoras cresceu consideravelmente 
entre 1999 - ano em que as novas marcas começaram a operar no País - até 2002. 
Nesse período a produtividade das montadoras na fabricação de automóveis 
cresceu 37% no total do mercado doméstico, enquanto que a empregabilidade caiu 
3,6%. A média de número de carros produzidos por funcionário saltou de 15,9 em 
1999 para 21,8 em 2002.  

"O aumento na concorrência fez com que as montadoras já instaladas investissem 
mais em tecnologia, e quem saiu ganhando foi o consumidor que hoje conta com 
uma gama vasta de diferentes modelos bem mais modernos do que os que 
existiam no início da última década", lembra o diretor da consultoria alemã e 
especialista no setor automotivo, Emilio De Giacomo.  

A produtividade da General Motors (GM) foi a que mais registrou crescimento de 
acordo com o levantamento da Roland Berger. A montadora norte-americana, que 
desembolsou US$ 500 milhões na construção da fábrica de Gravataí (RS), onde é 
produzido o modelo compacto popular Celta, registrou um salto de 70,7% na 
produtividade, de 17,7 carros por funcionários em 1999 para 30,2 em 2002. Já o 
número de empregos caiu 9,8%, de 19 mil para 17,1 mil no mesmo período. "A 
empresa está sempre buscando a vanguarda em tecnologia", conta o principal 
executivo de tecnologia (CIO) da GM, Mauro Pinto.  



A GM é uma das empresas que mais investe em tecnologia. Giacomo, no entanto, 
ressalta que todas acabam tendo no País pelo menos uma fábrica especialmente 
avançada. A de Resende, da Volkswagen, foi um marco com a introdução dos 
sistemistas (fornecedores dentro da planta).  

"A tecnologia é o grande diferencial", diz Pinto. Os gastos anuais da GM com TI 
giram em torno de 2% da receita líquida, segundo o executivo. Ele conta que nos 
investimentos de novos projetos, a área de TI chega a representar 10% do 
investimento.  

As montadoras vivem hoje em um mercado extremamente competitivo e todas 
adotam um sistema de produção semelhante. As diferenças dos processos de 
produção acabam sendo pequenas uma vez que todas usam de alguma forma o 
"just-in-time" - conceito de logística que prevê a integração dos fornecedores 
estratégicos com a linha de produção e o fornecimento de peças ou sistemas de 
acordo com a demanda do dia, com o objetivo de reduzir os estoques.  

Todas as montadoras adotam o conceito, mas o índice produtividade entre elas 
varia. Para conseguir uma produtividade elevada é necessário investimento em 
tecnologia. Softwares para desenvolvimento de produtos em terceira dimensão, por 
exemplo, são praxe na indústria.  

A Fiat, por conta das inúmeras terceirizações feitas ao longo da última década, foi a 
montadora que registrou o maior índice de queda em empregos. Em 2002, havia 
7,6 mil funcionários, volume 32% abaixo do registrado quatro anos antes. A 
produtividade, no entanto, teve um crescimento de 42,2%, para 50,3 carros por 
homem e é a mais alta entre as quatro empresas. A Ford, por sua vez, teve uma 
queda de 39,7% no número de funcionários, para 6,4 mil no quadriênio da 
pesquisa. A produtividade, cresceu 44,7%, para 24,7 carros por empregado. Já a 
VW teve o menor aumento de produtividade - 28,5%, passando de 15,4 carros por 
homem para 19,8. Mas foi a única com aumento no número de empregados: 3,3%.  

kicker: Investimento em tecnologia possibilita bom desempenho  
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