
Depois de um século, a capital do automóvel começa a esmorecer 
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À medida em que a indústria automobilística americana anuncia que precisará enxugar 
a estrutura, as cidades que há 100 anos dependem do funcionamento dessas linhas de 
montagem também se preparam para encolher. Um cenário sombrio envolve Michigan, 
Estado situado no Meio-Oeste dos Estados Unidos, responsável, por enquanto, por 
mais de 20% da produção de veículos do país. Mas o pior ainda está por acontecer, já 
que a maior parte dos programas de fechamento de fábricas e de demissão de pessoal 
ganhará força daqui a dois anos. 
 
Ao Sudeste de Michigan, a população da região de Detroit, um aglomerado de 10 
pequenas cidades, incluindo a que leva o mesmo nome, sabe que não vai escapar do 
que já parece uma epidemia. As listas das futuras demissões nas fábricas americanas, 
que até ontem já somavam 60 mil - metade na General Motors e o restante na Ford -, 
ganharam ontem o reforço da DaimlerChrysler. O principal executivo da companhia, 
Dieter Zetsche, anunciou a intenção de eliminar 6 mil empregos - não apenas nos 
Estados Unidos. 
 
Com 5,4 milhões de habitantes, a região de Detroit carrega há tempos um ar 
melancólico. Não apenas pelos galpões e prédios abandonados em parte da região 
central e na periferia. A presença de mais pedintes nas ruas e a preocupação da 
população dão um novo tom. Se em tempos passados de crise na economia americana 
essa região ajudou o país, agora os indicadores de Detroit apresentam uma curva 
oposta, e decrescente, em relação ao resto da nação. 
 
As taxas de desemprego já são altas hoje. Há seis anos, Detroit e os Estados Unidos 
detinham a mesma taxa de desemprego - 4,2%. Mas, a partir daí, o índice do berço da 
indústria automobilística começou a subir. Os Estados Unidos terminaram 2005 com 
índice de 4,9%. Em Detroit a taxa ficou em 7,5%. 
 
A taxa de Michigan, onde a indústria automobilística representa 10% do chamado 
produto estadual bruto, o índice do ano ficou em 6,7%. Economistas das universidades 
locais já se adiantaram em prever que o número tende a subir bem mais em 2006 e 
2007. 
 
Os que defendem a tese de que Detroit ainda tem e continuará ostentando o título de 
capital mundial do automóvel levantam bandeiras otimistas. A Detroit Regional 
Chamber (câmara regional de Detroit), uma entidade de apoio ao setor produtivo 
sustentada, sobretudo, pela indústria, lançou um programa para atrair investimentos. 
 
Um dos focos é a busca de negócios para a indústria de autopeças, segundo explica o 
diretor executivo da câmara, John Carroll Jr. A idéia é buscar até contratos de 
exportação para as empresas de autopeças instaladas na região. As maiores 
multinacionais da indústria de autopeças têm fábricas ou escritórios em Michigan. 
 
Outra iniciativa nessa direção é estimular a permanência no Estado das áreas 
tecnológicas das companhias. "Dessa forma, as áreas de pesquisa e desenvolvimento 
das montadoras e dos fornecedores de autopeças podem continuar sediadas na 
região", afirma Carroll Jr. Analistas estimam que a indústria de autopeças fechou 71 
mil empregos nos cinco últimos anos. 
 



A própria câmara sabe que as perspectivas são sombrias. Dados da entidade mostram 
que na última década o emprego na indústria de manufatura diminuiu 17%. Em 
Detroit, a queda foi de 24%. 
 
E mesmo que sejam bem-sucedidos os planos de manter a área "pensante" da 
indústria na região, as demissões dos operários e fechamentos de fábricas previstos 
terão um peso social grande. 
 
Anne Stevens, uma executiva que assumiu recentemente o principal cargo operacional 
na Ford (Chief Operating Officer) concorda que "o peso social das demissões nesse 
setor" é grave. 
 
Entre as histórias dos metalúrgicos prestes a perder o emprego nos Estados Unidos 
existem muitas coisas em comum. Muitos desses operários têm mais de duas décadas 
de trabalho na mesma empresa e, por isso, a perspectiva de se aposentar sem os 
mesmos benefícios dos que hoje estão fora da ativa é a maior preocupação. 
Principalmente no que diz respeito ao seguro-saúde, que hoje é pago pela empresa, 
mas está na mira das montadoras. 
 
Segundo o presidente mundial da General Motors, Rick Wagoner, no ano passado a 
companhia gastou US$ 5,2 bilhões em planos de saúde para seus empregados no país, 
aposentados e dependentes. Isso correspondeu, segundo o executivo, a US$ 1.525 
para cada veículo vendido pela empresa nos Estados Unidos. 
 
"Não podemos ficar sem convênio porque não temos dinheiro para arcar com essa 
despesa", diz Gary Walkowicz, que trabalha há 26 anos na linha de montagem da 
fábrica da Ford chamada Rouge, em Dearborn, que faz parte da história da fundação 
da companhia. Para esse operário, tudo isso está acontecendo porque a Ford está 
deslocando a produção para os países de menor custo. 
 
Nas contas de Dean Braid, operário da fábrica da GM em Flint, na mesma região, seria 
possível chegar à aposentadoria com mais três anos de trabalho. Braid, que trabalha 
na estamparia de peças metálicas, lembra-se de usar o convênio pago pela empresa 
desde que o filho, hoje adolescente, nasceu. 
 
Mark Farris, com 28 anos na indústria de autopeças Visteon, já está inscrito num 
programa de demissões voluntárias. "Não tenho outra escolha", afirma o trabalhador 
que opera o transporte de peças. Farris começou a trabalhar na Visteon no tempo em 
que esta empresa pertencia à Ford. Assim como a Delphi, que também pertencia à GM, 
a Visteon herdou a política de benefícios trabalhistas criada pela Ford. 
 
Farris é um tipo eloqüente. Durante o salão do automóvel de Detroit, que terminou no 
domingo, um dia antes de a Ford anunciar o pacote de cortes, Farris participou de um 
tímido protesto de trabalhadores em frente ao local da exposição. Para a manifestação, 
colocou uma máscara do presidente George W. Bush e levou um cartaz que dizia: 
"Você já dirigiu um Toyota?" 
 
"Deixa esses americanos fazendo os carrões deles; a Toyota vai ser a maior do 
mundo", disse o operário. Os trabalhadores sabem que não é a produção de veículos 
nos Estados Unidos que está diminuindo. E sim a participação das marcas americanas. 
Os analistas das próprias montadoras estimam que o mercado de veículos nos Estados 
Unidos este ano será exatamente igual ao de 2005 e 2004: em torno de 17,3 milhões 
de unidades. 



 
Para Jim Gillette, analista do setor de fornecedores de autopeças da consultoria 
CSM/Woorldwide, os fornecedores não têm o que perder nesse processo porque o que 
começa a ocorrer é uma transferência de produção dos americanos para os fabricantes 
asiáticos, que construíram, todos, fábricas nos Estados Unidos fora da região de 
Michigan. 
 
Segundo ele, o processo de transferência ainda está em curso. "Hoje a Johnson 
Controls destina apenas 35% da produção de componentes para GM, Ford e Chrysler 
enquanto que na Leara dependência das marcas americanas ainda é de 65%. 
 
No último mês de 2005, as vendas da Toyota nos Estados Unidos subiram 8,2% e as 
da coreana Hyundai, 15,8%. Ao mesmo tempo, a GM sentiu queda de 10,3% e a Ford, 
um recuo de 9,1%. As marcas terminaram o ano com 36,5% da participação de 
mercado nos Estados Unidos, enquanto as empresas norte-americanas juntas ficaram 
com 57%. 
 
Pelo mesmo motivo, Gillette não acredita que os concessionários possam ser 
prejudicados nesse processo. Ele lembra que nos Estados Unidos funciona o modelo de 
revendedor multimarcas. "Há casos de um único concessionário ter permissão para 
vender até 15 marcas diferentes", afirma. 
 
Leia mais 
 
Ambição de Henry Ford era dominar a cadeia produtiva 
De Detroit e São Paulo  
 
A região de Detroit, separada do Canadá apenas por uma ponte, é o berço da indústria 
automobilística porque ali foi criado o método de produção de veículos em série. O pai 
da linha de montagem, Henry Ford, nasceu em Michigan, em 1863, e foi ali que ele 
fundou a Ford, em 1903. 
 
Foi para enfrentar os métodos ousados de Henry Ford que outros fabricantes locais, 
que utilizavam modelos artesanais para produzir automóveis, se juntaram e criaram 
novas empresas. Na época, nomes hoje familiares, como Motors e Buick (marca do 
grupo GM), representavam fabricantes locais. 
 
Henry, o garoto que, atraído por tarefas mecânicas, logo se desinteressou pelos 
afazeres da fazenda da família, conseguiu realizar pelo menos duas ambições que hoje 
representam focos de polêmica na discussão sobre problemas para a eficiência e saúde 
da indústria automobilística. 
 
A primeira ele lançou em 1914. Henry Ford concluiu que seus operários tinham que 
receber bons salários para poder comprar os automóveis que produziam, até então 
acessíveis apenas aos ricos. Os reajustes da época levaram os demais fabricantes a 
protestar. 
 
Em 1941, Henry Ford, fechou o primeiro acordo com o UAW (United Auto Workers), o 
poderoso sindicato que representa os trabalhadores da indústria automobilística nos 
Estados Unidos e com o qual as montadoras discutem hoje formas de reduzir salários e 
benefícios. 
 



Outro sonho de Henry Ford era que um fabricante de veículos deveria possuir o 
controle absoluto de toda a cadeia de produção, da matéria-prima ao automóvel 
acabado. 
 
Foi assim que, entre 1917 e 1928, ele criou o complexo industrial chamado Rouge, que 
até hoje abriga uma fábrica, em Daerborn, na região de Detroit. 
 
Rouge surgiu na confluência dos rios Rouge e Detroit e a idéia foi aproveitar a via 
fluvial para o escoamento da matéria-prima até a linha de produção. 
 
O complexo tinha também uma ferrovia própria, com 16 locomotivas. Além disso, a 
montadora fazia toda a laminação do aço, dispunha de fornos próprios para processar 
a matéria-prima, como carvão, e produzia até os vidros dos veículos. 
 
Na década de 30, mais de 100 mil pessoas trabalhavam numa fábrica que hoje abriga 
aproximadamente 6 mil funcionários. Para manter esse pessoal, foi preciso instalar ali 
um hospital completo e uma equipe de manutenção formada por 5 mil pessoas. 
 
A América do Norte detém hoje cerca de 30% da produção mundial de veículos, que 
deverá somar neste ano 65 milhões de unidades em todo o mundo. 
 
"As montadoras americanas e outras empresas de manufatura criaram um contrato 
social com trabalhadores e governantes, que alavancou o nível de vida do americano e 
sustentou muito do crescimento econômico do século XX", disse o presidente mundial 
da General Motors, Rick Wagoner, em recente artigo publicado nos Estados Unidos. 
 
"Os fabricantes americanos foram considerados bons cidadãos por oferecer esse 
benefícios; hoje somos caluniados por disponibilizá-los há 40 anos", acrescentou o 
principal executivo da maior montadora do mundo no seu artigo. Para ele, não se trata 
de "tirar o corpo fora". "Queremos uma chance de competir em um campo no qual o 
jogo seja equilibrado", completou.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jan. 2006, Especial, p. A10. 


