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Metalúrgicos da Volkswagen estão em estado de alerta e podem parar as atividades 
a qualquer momento caso a empresa inicie demissões. Em assembléias realizadas 
ontem nas fábricas de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e de Taubaté, 
interior de São Paulo, os trabalhadores decidiram reagir com paralisações e 
passeatas a qualquer ação da empresa, que manteve inalterado o plano de 
reestruturação que prevê de 4 mil a 6 mil demissões no País, cerca de 25% do 
quadro atual. 
 
Nas duas últimas semanas, representantes da empresa e sindicalistas se reuniram 
seis vezes, a última delas no domingo, mas não houve entendimento. A Volks não 
aceitou nenhuma contraproposta apresentada pelos trabalhadores para amenizar o 
impacto da reestruturação, que prevê também corte de 25% nos custos produtivos, 
com redução de benefícios trabalhistas. 
 
"A fábrica quer nos derrotar", reagiu o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, José Lopez Feijóo, durante assembléia na fábrica Anchieta, em São Bernardo, 
que emprega 12 mil pessoas. Os trabalhadores dessa unidade têm acordo de 
manutenção de empregos até novembro. Os cortes podem começar imediatamente 
na fábrica de Taubaté, com 4,5 mil funcionários. 
 
Em São José dos Pinhais (PR), onde trabalham 3,7 mil pessoas, a Volks dará férias 
coletivas de 10 dias a partir de segunda-feira. "Os cortes nessa unidade devem 
começar em janeiro pois até lá o programa de produção está mantido", disse o 
secretário do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Jamil Davila. 
 
A assessoria da Volks informou ontem que as contrapropostas apresentadas pelos 
trabalhadores "são incompatíveis com as necessidades da empresa". O resultado 
das negociações, que não chegaram a nenhum acordo, serão reportados à matriz, 
que deve dar o aval para início da reestruturação. 
 
Na primeira quinzena deste mês está prevista reunião da diretoria mundial da Volks 
para definir as fábricas que receberão novos investimentos. O início do programa 
de cortes seria uma das exigências da matriz alemã para que o Brasil seja incluído 
em projetos futuros. 
 
O programa da Volks prevê o corte de até 6 mil vagas nos próximos dois anos. Boa 
parte delas deve ocorrer ainda este ano. A direção da Volks justifica sua decisão 
com o argumento que perdeu contratos de exportação por causa da política cambial 
e que precisa voltar a ter lucros no País, após oito anos seguidos de prejuízos. 
 
Entre as contrapropostas recusadas pela montadora estão a abertura de novo 
programa de demissão voluntária (PDV)e manutenção de salários atuais, com duas 
alterações: tempo maior para ascender profissionalmente e critérios mais rígidos de 
ascensão na carreira. Pela proposta da Volks, os salários para novas contratações 
serão reduzidos em 35%. A empresa também quer suspender até 2007 aumentos 
reais de salários, inclusive o já acertado para este ano, de 1,3%. 
 
Segundo Feijóo, "a Volkswagen resolveu endurecer a relação com o trabalhador em 
todo o mundo". Ele lembrou dos cortes previstos em outras unidades do grupo na 
Europa, mas ressaltou que há anúncio de abertura de novas fábricas na China. 
"Sabe por que? Para fazer chantagem com o trabalhador e forçá-lo a aceitar a 
trabalhar com piores condições", disse o sindicalista. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jul. 2006, Economia, p. B14. 


