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Maioria ignora crise e vê na empresa segurança para toda a vida  
 

 
Em plena crise econômica que leva o governo a conceder benefícios às montadoras e apesar da 
forte redução do nível de emprego na indústria automobilística nos últimos anos - de 1990 para 
cá, 35,4 mil postos de trabalho foram fechados -, os metalúrgicos ainda consideram os fabricantes 
de automóveis um emprego seguro e para a vida toda. Pesquisa elaborada pelo sociólogo e 
professor da Universidade de São Paulo (USP) Iram Jácome Rodrigues mostra que 20% dos 
funcionários de montadoras não têm medo de perder o emprego, um percentual elevado para os 
dias de hoje. Além disso, o levantamento feito com 425 operários de quatro montadoras de São 
Bernardo do Campo, no ABC paulista, aponta que 78% consideram boa ou ótima a relação entre 
patrão e empregado.  
 
E essa não é uma característica exclusiva do tradicional reduto sindicalista. Em Resende, região 
sul do Rio de Janeiro, cidade escolhida pela Volkswagen, em 1995, para instalar a fábrica de 
caminhões, a altivez permanece: 85% dos metalúrgicos declararam-se orgulhosos de sua 
ocupação, em pesquisa aplicada pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
José Ricardo Ramalho e da Uni-Rio, Marco Aurélio Santana.  
 
Pela primeira vez, um estudo com parâmetros similares, está sendo realizado nas várias regiões 
em que as montadoras se instalaram ao longo dos últimos anos. Além do ABC e de Resende, o 
trabalho se estende a São José dos Pinhais (PR), Juiz de Fora (MG), Gravataí (RS) e Catalão (GO), 
ainda em fase das entrevistas.  
 
O extenso levantamento, que pode servir de subsídio para a condução de políticas públicas 
específicas para o setor, identifica quem são os trabalhadores de uma das categorias mais 
combativas do sindicalismo brasileiro. Ele permitirá ainda comparar as gerações de metalúrgicos, 
da amadurecida São Bernardo do Campo à embrionária Resende.  
 
Com a pesquisa de Rodrigues, concluída em julho, será possível saber, por exemplo, se o 
metalúrgico de hoje se reconhece no torneiro-mecânico que se tornou presidente, Luiz Inácio Lula 
da Silva. "Ainda que o Brasil não seja o ABC, a região funciona como laboratório para as relações 
de trabalho no país", diz o sociólogo.  
 
Algo permaneceu inabalável em 30 anos: a valorização da profissão. Nada menos que 94% dos 
entrevistados de São Bernardo do Campo disseram sentir orgulho de trabalhar na empresa, e 
71% têm mais de 11 anos de casa.  
 
Este sentimento está amparado no fato de a empresa representar a garantia do futuro da família 
e um bom salário, dizem os operários. Dos entrevistados, 53% possuem renda entre R$ 1.201 e 
R$ 1.800, sendo que somente 3% ganham baixo dessa faixa de rendimento.  
 
O salário, considerado satisfatório, permite a resistência de traços da cultura do passado: 52% 
das mulheres dos metalúrgicos trabalham em casa, sem remuneração. "O trabalho fora de casa 
não compensa o abandono dos afazeres domésticos e familiares", observou Leôncio Martins 
Rodrigues no livro "Partidos e Sindicatos" (Editora Ática), lá em 1990.  
 
O trabalhador metalúrgico guarda particularidades. Tem salário e bens de consumo que o definem 
como classe média, mas a veia operária fala mais alto. Prefere um churrasco (49%) ou assistir à 
TV (58%) a ir ao cinema (24%), um hábito comum à classe média da capital paulista, por 
exemplo. Assim como Lula, além do churrasco, não resiste a um futebol de fim-de-semana 
(36%). "Essa característica integra o ethos do trabalho: os metalúrgicos constituem uma 



comunidade com oportunidades semelhantes, mais próximas das classes populares do que das 
atividades típicas da classe média", repara o pesquisador Instituto Universitário de Pesquisa do 
Rio de Janeiro (Iuperj), Adalberto Cardoso.  
 
Como há 30 anos, o metalúrgico das fábricas atualmente é casado (média de 80%), com uma 
diferença, as famílias vêm diminuindo. Hoje, 79% têm menos de dois filhos. Antes, 82% tinham, 
no mínimo, dois. Lula é casado, há 30 anos, com Marisa Letícia da Silva - que deixou a rede 
municipal de ensino, onde trabalhava quando conheceu Lula -, e tem cinco filhos.  
 
"O ABC tem identidade de classe trabalhadora, mas isso não responde a todas as questões, 
importantes para renovação do sindicalismo", diz Rodrigues que acredita que o sindicato local, 
filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), está sabendo responder às novas demandas, ao 
olhar as necessidades do cidadão e não apenas do trabalhador. Tanto é verdade que a taxa de 
sindicalização persiste em torno de 80%, mesmo após o período de enxugamento e 
reestruturação do setor.  
 
A principal mudança na fábrica diz respeito à instrução formal. Na década de 80, a baixa 
escolaridade predominava entre a classe trabalhadora. A maioria, 51%, tinha completado, no 
máximo, o ensino básico. Lula fez até a quinta série. Hoje, a situação é bem diferente: 78% têm 
pelo menos o segundo grau completo. Cardoso atenta que esse avanço está ligado à política de 
contratação das montadoras na década de 90, que passou a exigir o colegial completo.  
 
As diferenças entre o "novo e o velho sindicalismo" ficam evidentes nas fábricas construídas fora 
do ABC. Na Volkswagen de Resende, os empregados são predominantemente jovens, cerca de 
51% têm entre 25 e 34 anos. A maioria é casada, mas, diferentemente do ABC, o casal trabalha: 
42% das esposas têm uma ocupação remunerada.  
 
Outra característica que destoa do metalúrgico paulista é a raça. Seguindo o critério usado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 54% dos trabalhadores são negros. Em São 
Bernardo do Campo, 69% declaram-se brancos.  
 
Em Resende, o grau de escolarização sempre foi relativamente alto: 37% concluíram o segundo 
grau, 11%, o superior incompleto, e 2%, o completo, o que identifica o metalúrgico fluminense ao 
que se pode chamar de segunda geração de metalúrgicos paulistas.  
 
"A maior escolaridade fez com que grau de compreensão na fábrica tenha ocorrido de maneira 
relativamente rápida. O metalúrgico da Volks-Resende não tem tanta experiência na prática, mas 
entrou no espírito de luta sindical e está sempre em contato com os colegas de outras plantas", 
observa Ramalho.  
 
O professor da UFRJ ressalta que, embora os salários em Resende sejam inferiores aos pagos no 
ABC - 65% dos operários recebem de três a cinco mínimos - o valor é superior à média da região. 
O orgulho de ser metalúrgico pode estar relacionado ao baixo nível de emprego formal na região. 
Além disso, 10% da população de Resende estão, direta ou indiretamente, ligadas ao setor. São 
três mil trabalhadores.  
 
A instalação da fábrica em meados dos anos 90 na região sul do Rio agitou o sindicato de 
metalúrgicos de Volta Redonda, com sub-sede em Resende, filiado a Força Sindical. "Embora 
tenha prática sindical ligada à siderurgia - a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fica em Volta 
Redonda - , quando a indústria automotiva chegou na região, os sindicalistas sentiram que 
precisavam se adaptar a esse novo trabalhador", diz Ramalho. "Não há tradição de ação sindical 
na área automotiva, mas ela tem sido rapidamente construída". Há um número significativo de 
trabalhadores da fábrica de caminhões da Volks sindicalizados, 63%.  
 



Um exemplo clássico do poder de articulação do novo sindicalismo remete ao festival de greves 
organizado conjuntamente pela CUT e Força Sindical, em 1999. Em nome do contrato coletivo 
nacional de trabalho nas montadoras do país, foi Resende que deflagrou a campanha que passou 
por São Paulo, Minas e Paraná. 
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