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À véspera de completar meio século de existência, a fábrica da Volkswagen na região do ABC, 
símbolo da chegada da indústria automobilística no país, definha. Autoridades locais, 
pesquisadores e trabalhadores demonstram um sentimento comum, mas não declarado, de 
que não há muito o que fazer para evitar que os empregos encolham a um quinto do que foi 
nos seus tempos de glória.  
 
A montadora alemã investiu numa capacidade de produção no país de que não precisa. O 
custo disso será descontado na sua fábrica mais velha, mais cara e, não por acaso, a única que 
ficou fora dos próximos projetos de carros.  
 
"Avisamos sobre a necessidade de levar projetos para a Volks de São Bernardo desde 1995", 
diz Luiz Marinho, ministro do Trabalho e funcionário afastado dessa unidade da montadora. Se 
a memória do ministro não falha, seu último registro na empresa foi de pintor.  
 
De fato, boa parte da produção da unidade se sustenta em linhas ultrapassadas. O modelo 
mais antigo em produção, a Kombi, tem a idade do ministro, que nasceu em 1957. A fábrica 
produz 990 carros por dia com um quadro total de 12,4 mil funcionários. A unidade da VW no 
Paraná produz 800 carros com 4,2 mil trabalhadores.  
 
Outra linha antiga, do Santana, que tem 22 anos, está com os dias contados. Até o final do 
mês vai ser desligada. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá com os operários que 
trabalham na montagem desse clássico. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, Francisco Duarte de Lima, o "Alemão", tem fé de que eles serão deslocados para a linha 
da Kombi.  
 
Por enquanto, a direção da Volks já avisou que "milhares de demissões" serão inevitáveis nos 
próximos meses. Ao sindicato, a empresa informou que vai cortar 5.773 postos em todas as 
fábricas. A instalação do ABC será a mais atingida, com 3.672 demissões.  
 
Como hoje há 12,4 mil empregados na fábrica, os planos da multinacional indicam que, de 
cada dez, pelo menos três ficarão sem emprego. Os cortes começam em novembro, quando 
termina um acordo de estabilidade, que durou cinco anos. O impacto no ABC será inevitável. O 
total de 65% dos funcionários da Volks moram na região, segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese).  
 
Espera-se reflexos imediatos nos fornecedores. Há 648 fabricantes de autopeças no ABC, que 
empregam 27 mil trabalhadores. A região tem peso de 16,1% na atividade do setor, segundo 
o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes (Sindipeças).  
 
A perda do poder de consumo dos prováveis demitidos começa a preocupar as autoridades 
locais. Segundo o sindicato dos metalúrgicos, o salário médio na Volks é de R$ 3.660. "A 
indústria automobilística conta com uma massa salarial acima da média; por isso, além dos 
empregos, a região deve sofrer com a perda de consumo", afirma o secretário de 
planejamento da prefeitura de São Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami. "O impacto será 
violento", diz Minami em relação às notícias de demissão na empresa.  
 
A Prefeitura de São Bernardo não revela a arrecadação decorrente das operações da 
montadora. Mas, segundo informações, todo o setor automotivo da cidade - onde estão 
empresas de grande porte, como a Scania e Ford - responde por R$ 36 bilhões da arrecadação 
anual de impostos.  
 
Nas duas últimas décadas, o ABC perdeu boa parte do seu peso na produção de veículos no 
país. A região, que respondia por 82% da produção nacional em 1980, ficou no ano passado 
com uma fatia de apenas 23%.  
 



"As pessoas mais conservadoras dizem que essa evasão ocorreu devido à atuação dos 
sindicatos, mas no meu entender trata-se de um ciclo", afirma Ademir Medici, jornalista e 
pesquisador especializado na memória do ABC. "Todo o país começou a se interiorizar", diz. 
"Na década de 50 não havia como ir para onde as empresas estão indo hoje", lembra. "Se a 
Fiat (que se instalou no Brasil há 30 anos, em Minas) tivesse vindo na mesma época também 
teria ido para o ABC, como a VW."  
 
A região era o que havia de mais atraente para investimentos desse tipo na década de 50. 
Próximo de São Paulo, da linha férrea e do porto de Santos (por onde chegavam as 
autopeças), o local ao lado da Via Anchieta - uma rodovia inaugurada em 1947 - era perfeito.  
 
Foi assim que em 1955 imigrantes italianos venderam para a multinacional uma área na qual 
plantavam abóboras, no quilômetro 23,5 da Via Anchieta. Num terreno de 1,1 milhão de 
metros quadrados foi erguida a imponente fábrica que até hoje não passa despercebida por 
quem faz o trajeto rumo ao litoral sul de São Paulo.  
 
A Volks começou a funcionar no ABC em 1957. Dois anos depois o presidente Juscelino 
Kubitschek decidiu fazer a "inauguração oficial" do empreendimento e, a bordo de um Fusca 
conversível, saiu em uma das fotos que deram o tom "desenvolvimentista" ao seu governo.  
 
A Volks precisava de uma mão-de-obra que não estava formada, lembra Medici. Por isso 
treinou operários das marcenarias que existiam em São Bernardo do Campo para serem 
metalúrgicos.  
 
Como a cidade não contava com infra-estrutura suficiente para abrigar tamanho investimento, 
a Volks instalou a sua própria escola e imediatamente se transformou numa verdadeira cidade, 
com restaurante, correio, banco e padaria. Ajudou a instalar uma escola técnica para formar 
quadros de médio escalão.  
 
O atual vice-presidente do sindicato, o "Alemão" aprendeu a ler na Volks. Praticamente 
analfabeto quando entrou na montadora em 1985, ele pediu a um colega para preencher a 
ficha de emprego. Hoje, já passou pela faculdade e diversos cursos de especialização.  
 
A empresa cuidou até da estrutura habitacional para os empregados. A montadora criou dois 
loteamentos que se transformaram nos bairros Parque Seleta e Jardim Colonial, perto da 
fábrica. Na década de 80, eram mais de 40 mil funcionários e a Volks foi palco das famosas 
greves da época.  
 
O deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT-SP) lembra que uma paralisação na Volks foi a 
primeira greve que ele organizou quando assumiu a presidência do sindicato do ABC. 
Vicentinho recorda que a negociação de aumento salarial começou depois que ele decidiu 
mandar um telegrama ao então presidente da Volks, Wolfgang Sauer, hoje investidor da área 
de informática.  
 
A "cidade" Volks começou a incomodar executivos alemães, que na última década vieram com 
a missão de enxugar a operação do ABC. Retirar os semáforos e os ônibus que circulavam por 
suas "ruas" foi a primeira medida de Herbet Demel, presidente da empresa em 2003. À época, 
foi feita uma reforma que demoliu 40 prédios e reduziu a fábrica em 31,8%. Mesmo assim, 
sobrou uma área construída de 750 mil metros quadrados.  
 
Embora o sindicato já comece a mobilizar os trabalhadores para uma greve, o humor não é o 
mesmo. Na semana passada, durante assembléia na troca de turnos, os trabalhadores 
estavam visivelmente desanimados. Boa parte decidiu ouvir as informações dos sindicalistas 
dentro dos ônibus que os levariam para casa. "Não é para menos, ante a expectativa de quase 
6 mil demissões", diz o presidente do sindicato, José López Feijóo.  
 
Leia mais 
 
Chão de fábrica muda com a chegada dos robôs e metalúrgico perde espaço  



Ele é do tempo em que só perdia o emprego na Volks quem era "um mau funcionário". Nem 
mesmo as greves que duravam até 40 ou 50 dias eram motivo de demissão. "Mas aí vieram os 
robôs e tudo mudou", lembra o aposentado Roque Laurindo.  
 
Na memória de Roque, hoje com 68 anos de idade, é forte a lembrança da chegada dos robôs, 
que invadiram a fábrica e ocuparam, inclusive, a função que ele próprio exercia, de operador 
na usinagem do virabrequim.  
 
O aposentado, que lembra os bons tempos, em que até cantava no coral da Volks, diz que 
"países pobres como o Brasil deveriam limitar a robotização na indústria". "O robô não faz 
greve, não tira férias e nem fica grávido; mas a diferença é que o produto que eu faço ele não 
compra", resume.  
 
Roque pediu para ser demitido de uma empresa de máquinas e foi preencher uma ficha de 
emprego na Volks em 1967. Era só esperar. O emprego era praticamente garantido, 
principalmente para operários com experiência como ele, que havia trabalhado numa fábrica 
de máquinas. Uma semana depois ele foi chamado pela Volks.  
 
A segurança que um emprego na montadora proporcionava era tão intensa que apenas um 
mês depois de conseguir a vaga, ele decidiu financiar uma casa. Fez um plano para 10 anos. E 
conseguiu liquidar a dívida um ano e meio antes de terminar o contrato. Nesse tempo, ele 
assistiu ao lançamento da Brasília e do Passat na fábrica que já produzia o Fusca e a Kombi.  
 
"Havia listas com os nomes dos maus funcionários", lembra o metalúrgico. "Os que faltavam 
mais, por exemplo", conta Laurindo. Somente esses perdiam o emprego na eventualidade de a 
empresa precisar fazer cortes. E mesmo assim era muito fácil encontrar trabalho em alguma 
outra empresa da região. Afinal, ter trabalhado na Volks já contava pontos. "Ninguém tinha 
medo de ser demitido", afirma.  
 
Dezessete anos depois, Roque deixou a usinagem já em condições de se aposentar. Mas ele 
gostava tanto da empresa que arrumou trabalho nos finais de semana em um clube da 
montadora no ABC, o qual já fechou. "Foram 14 carnavais", recorda. (MO) 
 

 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2006, Indústria, p. B8. 


