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RESUMO

A dinâmica econômica global desde o final da segunda guerra mundial teve e tem 

como traço  marcante  o desenvolvimento  de uma nova Divisão Internacional  do Trabalho 

(DIT)  que  possibilitou  o  ingresso  de  novos  agentes  e  regiões  na  dinâmica  produtivo-

econômica global. Desta forma, juntamente com uma redefinição das forças econômicas, o 

mundo passou a viver uma série de transformações político-econômica que ancoradas na DIT, 

imprimiu transformações de ordem conceituais e estruturais para a economia global. A partir 

destas houve um intenso desenvolvimento de novos modelos produtivos, novas tecnologias de 

comunicação  e  uma crescente  automação  do processo  produtivo,  aproximaram as  regiões 

levando  desenvolvimento  às  localidades  menos  desenvolvidas.  As  teorias  sobre  pólos  de 

desenvolvimento,  clusters  e  cadeias  mercantis  globais,  possibilitam  uma  descrição  e 

compreensão  deste  processo  de  inserção  de  novas  áreas  na  dinâmica  produtiva  global. 

Entende-se  que  estes  arranjos  produtivos  desempenharam  um  papel  importante  na 

dinamização  do  tecido  socioeconômico  local  interferindo  positivamente  nestes  espaços 

geográficos. 

O presente trabalho teve como proposta trazer à discussão, o processo de dinamização 

territorializada ocorrida no mercado de trabalho na Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA), oriunda da instalação de um complexo automobilístico capitaneado pela General 

Motors, no município de Gravataí. O estudo possibilitou demonstrar que houve uma elevação 

do número de empregados e postos de trabalhos, para a Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA) e Gravataí,  tendo como marco temporal  a evolução destes dados,  pós instalação 

desta  planta  automobilística.  Os  resultados  apresentados  sugerem  que  este  novo  arranjo 

produtivo, mesmo sendo poupador de mão-de-obra, produz via efeitos fluentes e de causação 

circular progressiva, uma melhora significativa dos índices socioeconômicos e de políticas 

empresariais locais e regionais. 

Palavras  chaves:  pólos  de  desenvolvimento,  clusters,  indústria  automobilística,  empregos, 

postos de trabalho.



ABSTRACT

Since the end of second World War, the global economic dynamics had and still has as 

a remarkable trace the development of a new Global Division of Labour "GDL" which made 

possible to admit new agents and regions in the global economic productive dynamics.

Therefore,  along  with  a  re-definition  of  the  economic  forces,  the  world  began  to 

experience a series of political and economic changes based on GDL, which imposed concept 

and structural  transformations  to  the  global  economy.  Starting  here  there  was  an  intense 

development of new productive models, new communication technologies and an increasingly 

automation  of  the  productive  process,  shortening  distances  between  regions  bringing 

development  to places less developed. Theories of development  poles, clusters and global 

economic  chains  make  possible  the  description  and  comprehension  of  this  process,  the 

insertion of new areas in the global productive dynamics.

These productive arrangements played an important role at the territorial dynamism 

process  which  occurred  at  Porto  Alegre's  metropolitan  region  job  market  because  of  the 

establishment of the General Motors automotive complex at Gravataí city. A Study showed an 

increase of employees and jobs for the Porto Alegre metropolitan area and Gravatai, having a 

this as its time landmark the evolution of this data after the automotive site estabilishment. 

The results shown suggests tht this new productive arrangement all though known for its work 

force reducing hability, actually producess through propulsive effects and circular causation, a 

significant improvement of social economic rates and of company politics, local and regional.

Keywords: development of Growth Poles, clusters, automotive industry, jobs
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo, investigar as conseqüências socioeconômicas locais e 

as transformações espaciais eventualmente associadas e decorridas da implantação de uma das 

maiores empresas automobilísticas (General Motors) do mundo, na região metropolitana de 

Porto Alegre especificamente no município de Gravataí. 

Dado o poder de coordenação e organização que esse tipo de empresa mantém com 

seus  principais  parceiros  comerciais  e  com  as  demais  empresas  nas  regiões  em  que  se 

instalam, tende a estabelecer novas relações locais nas esferas da produção, do trabalho, de 

circulação de bens e serviços, entre outros aspectos. Assim, tende a provocar, na região em se 

instala, uma nova dinâmica produtiva e socioeconômica, geralmente com reflexo no espaço 

geográfico. 

O trabalho aqui realizado resulta de um estudo de caso, movido pelo interesse nas 

implicações  socioeconômicas  decorrentes  da  instalação  de  uma  fábrica  da  GM  com 

inauguração em 2000 na cidade de Gravataí, como foi mencionado anteriormente. 

Trata-se de um estudo de caso de economia aplicada, situado pelo entrecruzamento de 

disciplinas  como  economia industrial,  economia  regional  e  urbana  e  desenvolvimento 

socioeconômico. A intenção é sobre estímulo de indagações vinculadas a ângulos de interesse 

dessas disciplinas, descrever e evidenciar a transformação da situação em termos de estrutura 

produtiva com reflexos socioeconômicos. A base da análise aqui realizada, é o impacto da 

ação do complexo automotivo coordenado pela  General  Motors,  a  partir  do inicio  de seu 

funcionamento na cidade de Gravataí. 

1. Tema e problema

A investigação  proposta  está  envolvida  nos  debates  sobre a  inserção  do Brasil  na 

dinâmica da globalização, remetendo a problemática das cadeias mercantis globais. E no caso 

em foco, trata-se das cadeias automotivas global; e um dos seus principais integrantes a GM, 

que instalou-se num espaço fixado ao sul do Brasil,o município de Gravataí. Esse processo 

resultou no surgimento  do complexo automotivo  coordenado por  essa  empresa  o (CIAG) 

fixando-se  na Região Metropolitana de Porto Alegre, RS 
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 1.  Objetivos 

 1.1 Objetivos gerais

Detectar e analisar o significado da instalação do Complexo Industrial de Gravataí, da 

GM, em termos  de adensamento  do tecido  industrial  local  e  de impulsão  do mercado de 

trabalho.

 1.2 Objetivos específicos

• Construir um marco analítico para o estudo dos reflexos da planta da GM 

em Gravataí e arredores, utilizando elementos da abordagem dos pólos de 

crescimento e da abordagem sobre aglomerações industriais na forma de 

clusters. 

• Contextualizar  e  descrever  o  surto  de  novos  investimentos  na  indústria 

automobilística no Brasil, ressaltando o surgimento de uma nova geografia 

dessa indústria no país e, nesta, destacando o envolvimento do Rio Grande 

do Sul neste cenário. 

• Descrever  a  planta  da  GM  na  RM  de  P.  Alegre  e  seu  funcionamento 

procurando  captar  as  suas  relações  em  nível  de  cadeia  produtiva, 

particularmente, no espaço de sua localização. 

• Detectar os reflexos do funcionamento da GM em na RM de Porto Alegre 

em termos socioeconômicos, particularmente no impulso do emprego e na 

dinâmica do mercado de trabalho.
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1.3 Justificativa

O reflexo sócio-espacial dos processos econômicos desencadeados em escala global 

constitui assunto de crescente interesse acadêmico e intelectual. E uma evidência disso é a 

profusão de estudos e pesquisas abordando a dinâmica da globalização e sua repercussão em 

diferentes países e regiões. A cadeia automotiva global revela-se particularmente fértil,  em 

virtude das transformações que registrou nas ultimas décadas, como motivador desse tipo de 

estudo e pesquisas.

A  região  metropolitana  de  Porto  Alegre,  particularmente  Gravataí,  encontra-se 

enveredada pelos movimentos dessa cadeia desde o inicio da década de 1997. Uma pesquisa 

que  procura  informar  sobre  os  reflexos  sócio-territoriais  desse  envolvimento  apresenta-se 

como iniciativa plenamente justificável. 

Até onde pude averiguar, nenhum trabalho foi realizado sobre este tema, na área de 

graduação. Fato este que, por si só, justifica um esforço no sentido de resgatar este aspecto 

importante do complexo automobilístico da General Motors no Estado do Rio Grande do Sul. 

Outro ponto importante é que com a chegada deste agente produtivo neste território gerou-se 

uma expectativa relativa ao aumento do emprego, ingresso de novas técnicas e tecnologias de 

ponta  que  modernizassem o  tecido  sócio  econômico  produtivo.  É  também quanto  a  este 

âmbito que se justifica esta investigação, procurando compreender o significo da participação 

deste agente na sociedade gaúcha como dinamizadora no mercado de trabalho.

1.4 Referencial teórico

O referencial teórico analítico que norteará esse trabalho é de base desenvolvimentista 

tendo nos  conceitos  de efeito  dominação,  pólos  de  desenvolvidos,  transmissão  regional  e 

inter-regional  de  desenvolvimento e  o  de  causação  circular  acumulativa  progressiva, 

desenvolvidas respectivamente por Perroux, Hirschman, Myrdal. Através destes, encontramos 

teorias e conceitos que possibilitam a compreensão e analise da implicância que a dinâmica 

empregada pela General Motors impeliu na esfera produtiva do trabalho, quando instalou uma 

planta produtiva em Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 
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Esta base  desenvolvimentista  que  aqui  será  debatida  contemplará  a  forma 

desequilibrada  e  dispersa que o desenvolvimento  econômico,  particularmente  o industrial, 

seguindo os autores acima citados. Esta análise configura-se, desenvolve-se e interage com os 

agentes e atores locais por intermédio das cadeias e redes de fornecedores de matéria prima, 

produtos e serviços. Sendo criados a partir das relações econômicas e sociais que se vinculam 

a uma indústria ou complexo industrial que em virtude de sua dimensão e configuração global 

e  regional  criam  e  desenvolvem  demandas  por  produtos  e  serviços  necessários  e 

complementares a sua atividade fim. 

Assim, em função do desenho e importância assumidos, imprime através de efeitos de 

dominação,  fluentes  e  de  causação  progressiva,  um  processo  desequilibrado  de 

desenvolvimento  que  se  faz  atuante  por  intermédio  da  forma  como  são  pautadas  suas 

demandas  nas  esferas  produtivas,  de  emprego  e  trabalho.  Os  desequilíbrios  virão  se 

manifestar nas escalas de rendas, empregos e consumos que a atividade propulsora empregará 

e exigirá por intermédio da configuração do desenho industrial adotado, podendo assumir o 

desenho  de  pólo,  distrito  ou  cluster.  Argumentos  e  variáveis  poderão  ser  identificados  e 

confrontados a partir da complementaridade e interação que os autores possibilitam. Desta 

forma no presente estudo será possibilitado, juntamente com dados primários e secundários, 

um cenário onde as implicâncias locais e regionais que a instalação do CIAG provoca na 

dinâmica  industrial  e  sócio  econômica  local,  com  base  na  interação,  confrontando  e 

complementando as teorias que os autores adotados sugerem .

1.5 Metodologia

O  presente  trabalho  baseai-se,  em  pesquisa  bibliográfica  e  documental  visando 

levantar  dados  sobre  empregos  diretos  e  indiretos,  geração  de  renda  e  estímulo  à  ações 

públicas e privadas. Também foi utilizado o levantamento de dados por via de pesquisa em 

sites oficiais e privados onde foram coletados artigos e estudos empíricos relacionados ao 

tema aqui analisado. 

Além desta  introdução,  que  representa  uma  abordagem e  apresentação  do  estudo, 

contendo a problemática e os objetivos pretendidos,  se seguirá o segundo capítulo com a 

apresentação  do  referencial  analítico  onde  se  analisará  parâmetros  de  similaridade  e 

divergência de autores relevantes ao tema escolhido para  pesquisa. 
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O terceiro terá como base - em pesquisas bibliográficas e documentais - analisar e 

contextualizar a instalação da indústria automobilística em território brasileiro, vinculando sua 

instalação  as  transformações  político-produtivas  e  econômicas  ocorridas  em escala  global 

Estas afetando diretamente a distribuição e surto de investimentos no Brasil que colocaram o 

Rio Grande do Sul no caminho dos investimentos da indústria automotiva brasileira no final 

dos anos 90.

 No quarto  capítulo será descrito  a planta da GM na região metropolitana de Porto 

Alegre  mais  precisamente  no  município  de  Gravataí  e  as  relações  que  esta  mantém 

internamente e com seu entorno, analisando e compreendendo toda importância decorrente de 

sua dinâmica neste espaço. 

O  quinto  capitulo,  com  base  nas  informações  coletadas,  via  dados  primários  e 

secundários,  será  abordado  os  reflexos  da  dinâmica  impressa  no  mercado  de  emprego  e 

mercado de trabalho local. 

Finalmente,  nas  reflexões  finais  foram  retomados  os  principais  pontos  desta 

investigação, buscando desenvolver uma análise comparativa, deixando em aberto algumas 

questões na perspectiva de uma continuidade posterior do tema aqui apresentado.
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Capitulo II

2.  REFERENCIAL  ANALÍTICO:  AGLOMERAÇÃO 

INDUSTRIAL E SEUS REFLEXOS

A abordagem do presente capítulo é o tema de interesse deste estudo, que envolve e 

investiga os reflexos decorrentes da criação do Complexo automobilístico da GM (CIAG). O 

balizamento  analítico  guarda  relação  com  a  problemática  da  dinamização  produtiva  em 

espaços  regionais  vinculada  ao  crescimento  industrial.  Trata-se,  como  foi  mencionado 

anteriormente, da instalação de um complexo automobilístico num dado território, capaz de 

afetar positivamente, pelo seu funcionamento, o contexto socioeconômico local.

Duas matrizes analíticas permitem estruturar a pesquisa específica em questão. Uma 

refere-se à teorização em termos de desenvolvimento regional polarizada. A outra diz respeito 

ao debate sobre as aglomerações produtivas especializadas.

A primeira  permite  captar  vínculos  de “dominação”,  “articulação”  e  comunicação 

entre atividades produtivas, pois sobre estas se estabelecem laços entre empresas, instituições 

e sociedade local que transformam o espaço geográfico e econômico da região onde encontra-

se a empresa. A segunda leva à análise o processo de interações cooperativas entre empresas, 

instituições e sociedade local, essas intervindo positivamente no processo de dinamização dos 

índices socioeconômicos.

2.1 -  Desenvolvimento  regional  polarizado:  Principais  temas  do 

debate

 O principal  autor  ligado a esse enfoque é  François  Perroux,  considerado um dos 

teóricos mais destacados sobre o desenvolvimento econômico. Em seu trabalho, ele constata e 

destaca o caráter desequilibrado que a constituição de pólos de crescimento mantém, com a 

manifestação do desenvolvimento econômico, num determinado espaço geográfico. Segundo 

o autor:

“O fator,  rudimentar,  mas consistente,  é este: o crescimento não surge em toda  
parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidade variável em pontos ou pólos  
de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis,  
no conjunto da economia”. (PERROUX, François. A economia do século  
XX, 1967, p.164).
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Para Perroux (1967), o desenvolvimento econômico, de modo geral, tende a ocorrer de 

maneira  concentrada no espaço geográfico,  e até certo ponto,  de modo imprevisível.  Isso 

envolve o nascimento de uma indústria capaz de dinamizar a economia local, chamando-a de 

indústria  motriz,  que  se  desenvolve  atrelando-se  as  diferenças  socioeconômicas  locais, 

fazendo desses desequilíbrios regionais o ponto de partida para o desenvolvimento de suas 

operações. 

Assim,  tem-se nestas  diferenças,  aliadas  a  articulação  socioeconômica  dos  agentes 

locais, a base em que nasce a indústria motriz e se dá posteriormente a constituição de pólos 

industriais  e outras aglomerações produtivas que se difundem em um determinado espaço 

econômico.  A articulação  e  a  organização  da  indústria  motriz,  dos  pólos  e  aglomerações 

produtivas  em  algum  determinado  espaço  econômico,  implicam  que  estes,  dada  à 

dinamização sócio-produtiva que exercem na região que ocupam, venham a monopolizar os 

recursos disponíveis dentro e fora de sua zona econômica. 

Perroux (1967) identificou nesta monopolização do fluxo e uso dos recursos, o que 

chamou  de  efeito  dominação e a  partir  deste,  explica  as  razões  do  desequilíbrio  entre 

economias.  O efeito dominação,  segundo Perroux (1967),  se manifesta  através  do fluxo e 

consumo  de  recursos  que  economias  mais  desenvolvidas  demandam  à  realização  de  sua 

produção.  Ao  longo  deste  processo,  as  economias  desenvolvidas  exercem poder  sobre  a 

produção  das  economias  em  desenvolvimento,  usufruindo  de  condições  de  barganha  e 

concentrando os benefícios.  Perroux enfatiza que: “[...] essa teoria proporcionar-nos-ia uma 

primeira síntese, indispensável a síntese mais alta a  realizar entre uma teoria econômica da  

força do poder e da coação[...]”. (Perroux, p. 39, 1967). Logo, as indústrias motrizes e pólos 

de  desenvolvimento  seriam  a  materialização  do  efeito  dominação,  pois  através  das  suas 

demandas  tem  o  poder  de  estimularem  (ou  comprometer)  atividades  complementares 

necessárias aos seus benefícios econômicos.

As indústrias motrizes e posteriormente os pólos, vistos como unidades compactas, 

seriam uma manifestação física do efeito dominação, pois nestes o poder concentrado na ou 

nas “empresas” se faz não só num espaço econômico, mas também no espaço geográfico, 

onde  se  concentram as  atividades  produtivas  econômicas.  Os  pólos  vistos  como  arranjos 

produtivos decorrentes de indústrias motrizes, segundo Perroux (1967), teriam empresas que 

exerceriam  o  papel  de  centralizar  e  organizar  as  atividades,  estabelecendo  diferentes 

tratamentos  aos  integrantes  da concentração produtiva.  A distinção de tratamentos  que as 
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empresas  centralizadoras  estabeleceriam,  evidenciariam  os  desequilíbrios  econômicos, 

manifestados através dos diferentes preços que as empresas centralizadoras ministrariam aos 

produtos e serviços ofertados  pelas empresas  que lhes atenderiam.  Com isso,  não haveria 

espaço para o que Perroux chamou de “puras trocas entre iguais” (Perroux, op. Cit., p. 39) 

nas  estruturas  que  se  desenvolveriam  estabelecendo sobre  estes  arranjos  produtivos, 

evidenciando assim o desequilíbrio que Perroux (1967) identificou.

Sobre estas  estruturas  pautadas  pelo desequilíbrio  exercido  pela  indústria  motriz  e 

pólos de desenvolvimento nas relações econômicas que mantém com as empresas as quais 

atendem sua  demanda  por  produtos  e  serviços,  estariam aí  as  razões  do  aparecimento  e 

desaparecimentos de atividades produtivas econômicas ao longo do tempo.

“Um  dos  aspectos  das  variações  de  estrutura  consiste  no  aparecimento  e  
desaparecimento de indústrias, na proporção variável das diversas indústrias no  
fluxo de produto industrial global ao longo de períodos sucessivos, em taxas de  
crescimento diferentes para diferentes indústrias no decurso dum mesmo período e  
de  períodos  sucessivos”. (PERROUX, François.  A economia do século  
XX, 1967, p. 164).

Perroux aponta que através da estipulação dos preços e fluxo do consumo de fatores 

produtivos tais como: matéria-prima, mão de obra e serviços, para a economia como todo, é 

como a indústria motriz e os pólos de desenvolvimento transformarão o espaço econômico-

geográfico que se instala, através da organização de arranjos produtivos que desenvolvem-se 

estimulados pela sua demanda. Desta forma, o autor compreende que a indústria motriz  por 

intermédio da constituição de pólos industriais se torna responsável pela criação e extinção de 

empregos em níveis locais e regionais, ao longo do tempo.

Observa-se  que  dentro  deste  espaço,  onde  se  estabelecem  os desequilíbrios,  a 

constituição  de  uma  indústria  motriz  e  pólos  de  desenvolvimento,  passa  a  ter  grande 

importância,  pois ao se constituírem, tornam-se entidades que centralizam e organizam as 

variações  estruturais  presentes  nestes  ambientes.  Os  pólos  se  constituirão  em  estruturas 

dispersas  no  espaço,  criando  novos  arranjos  produtivos,  havendo  especificidades  que 

culminarão em uma nova formatação das atividades econômicas, capazes de transformar as 

estruturas  econômicas  pré-existentes.   As  constituições  desses  novos  arranjos  industriais 

aumentam  e  dinamizam  os  fluxos  produtivo-comerciais,  pois  estimulam  a  criação  e 

adensamento dos vínculos dos tecidos socioeconômicos locais, através de preços, fluxos de 

compras, vendas e antecipações ao longo do tempo. Perroux destaca que:
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“O fato decisivo é que, em toda e qualquer estrutura duma economia articulada,  
existem indústrias que constituem pontos privilegiados de aplicação das forças ou  
dinamismos de crescimento”. (PERROUX, 1967, p. 173). 

Com isso deixa claro a importância e os efeitos desses arranjos para a economia como 

um todo. A descrição da indústria motriz e posteriormente dos pólos, os caracterizarão como 

uma  indústria  ou  complexos  industriais  que  através  de  seus  fluxos  de  compra  e  venda, 

articulam e organizam em torno de si empresas e serviços, por eles estimulados.  “Quando 

estas forças provocam um aumento do volume de vendas duma indústria-chave, provocam  

também a forte expansão e crescimento dum conjunto mais amplo” (Perroux, op. cit., p. 173). 

Tem-se,  com  esta  articulação  e  organização  das  empresas  no  controle  da  produção,  a 

dinamização do fluxo de matéria-prima e serviços, a base inicial sobre a qual disserta o debate 

de  desenvolvimento  polarizado,  em  particular  o  desenvolvimento  de  pólos  industriais 

articulados a partir  de indústrias motrizes.  As formas como a indústria  motriz  e os pólos 

industriais se articulam e se desenvolvem, através das relações que mantém com o espaço 

econômico e  geográfico  que os  cerca,  é  onde se darão  o desenvolvimento  e  crescimento 

econômicos locais.

A análise do desenvolvimento polarizado, pela ótica do efeito dominação e nesta, a 

constituição de indústrias motrizes e pólos industriais, foi amplamente debatida por outros 

autores, que somaram elementos ao debate proposto por Perroux.  

Uma  dessas  contribuições  se  preocupa  sobre  o  modo  como  os  estímulos 

desenvolvimentistas  se  propagam ao longo do tempo  no espaço econômico  e  geográfico. 

Concentra-se no problema dos  ganhos socioeconômicos que o desenvolvimento de pólos e 

suas diversas formas de organizações e articulações possibilitam aos agentes e sociedades 

locais, quando estes são constituídos. Sob esta ótica, os pólos tendem a estimular ganhos para 

sociedade e a economia como um todo, ao interferirem nos fluxos do mercado de emprego e 

fatores produtivos, pois estimulam a qualificação da mão-de-obra local através de difusão de 

novas técnicas e tecnologias, juntamente com a criação de novas atividades econômicas. Esse 

processo foi identificado por Myrdal (1967) como  “efeitos propulsores centrífugos” e por 

Hirschman (1958) como “efeitos fluentes”.

O fato do desenvolvimento  para  estes  autores, transcorrer  de forma desequilibrada 

promovidos pelo nascimento da indústria motriz e pólos, implica que estes benefícios também 

promovem  malefícios  para  as  regiões  fora  das  articulações  produtivas,  comerciais  e 

financeiras, onde se instalam. Isto é, apesar de prevalecerem efeitos positivos para a economia 

em geral,  existem também efeitos  opostos  que  estão  atuantes  concomitantemente  com os 
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positivos  ao  longo  deste  processo. Hirschman  (1958)  e  Myrdal  (1960)  identificam  estes 

fenômenos,  mas  o nomeiam e  o  descrevem de  forma diferente.  Myrdal os nomeia  como 

efeitos  regressivos fazendo  um contraponto  com  os  efeitos  propulsores,  para  Myrdal  os 

efeitos regressivos são reações que transcorrem no desenvolvimento dessas economias, onde 

as altas taxas de remuneração do capital e do salário provocam um aumento do contingente de 

migrações  tanto  de  pessoas  como  empresas  para  região  desenvolvida,  empobrecendo  as 

regiões  menos  desenvolvidas. Já  Hirschman (1958),  nomeia estes  fenômenos,  de  “efeitos  

polarizantes”.  Entende que a expansão da indústria motriz e dos pólos não só drenam os 

recursos  disponíveis  através  das  altas  taxas  de  remuneração,  mas  também  que  sobre  tal 

circunstância, afetam as regiões menos desenvolvidas. Estas, tendo seus recursos materiais e 

humanos sugados pelos pólos, vêem em seus territórios as empresas locais serem afetadas 

pela  concorrência  e  dinâmica  externa.  Hirschman (1958)  vê  os benefícios  oriundos  da 

expansão industrial propiciada pela indústria motriz e pólos para a região em que se situam 

como resultado do monopólio do consumo de recursos naturais e fatores produtivos em seu 

entorno.  Isto  é,  a  indústria  motriz  e  os  pólos,  com  sua  estrutura  produtivo-econômica 

consolidada, drenam todo capital humano e recursos financeiros regionais, por intermédio da 

abertura de inúmeros postos de trabalho, melhores remunerações salariais dentro do espaço-

econômico que se instala. 

Hirschman (1958) e  Myrdal (1960) ao  se  somarem  ao  debate  fazem  importantes 

contribuições,  compartilhando  da  concepção  de  desenvolvimento  desequilibrado  e  da 

importância da indústria motriz e pólos industriais. Entretanto, os tratam adotando percepções 

diferentes.  Tais  contribuições  se  tornam  complementares  quando  postas  em  frente  às 

principais considerações feitas por Perroux, quanto às indústrias motrizes e pólos industriais. 

De  modo  geral,  pode-se  entender  que  em  Perroux, estes  são  concebidos  como  arranjos 

produtivos  vinculado aos  processos inovativos  muitas  vezes visto em Schumpeter  (1939). 

Dentro de sua análise e entendimento, estas ingressam de uma forma inovadora na dinâmica 

econômica local, introduzindo novos empregos tecnológicos e novas formas organizacionais 

aos espaços geográficos em questão, a ponto de estimularem a criação de novas indústrias e 

gradualmente substituir as firmas e articulações econômicas passadas. De acordo com o autor:

“O aparecimento duma indústria nova ou o crescimento duma indústria existente  
propagam-se  por  intermédio  dos  preços,  fluxos,  antecipações.  No  decurso  de  
períodos  mais  longo,  os  produtos  duma  indústria  ou  grupo  de  indústrias  
profundamente  transformados  e  por  vezes  dificilmente  reconhecíveis  em  
comparação com seu esboço inicial, possibilitam novas invenções que dão origens  
a novas indústrias” (PERROUX, François. A economia do século XX, 
1967, p.164).
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Já Hirschman (1958), não desconsidera a questão inovativa que Perroux defende, mas 

soma-se ao debate colocando que o nascimento de uma indústria motriz e pólos industriais os 

debatendo  e  descrevendo-os  vinculando-os  as  diferentes  condições  de  espaço/tempo  que 

contribuem  para  criação  ou  extinção  de  obstáculos  antes  e  depois  da  realização  de  tais 

empreendimentos. As indústrias motrizes e pólos quando consolidados, segundo o autor, irão 

estimular  a  criação de cadeias  produtivas  as quais qualifica  como cadeias  prospectivas1 e 

retrospectivas2 isto porque verifica que são através destas que se desenvolve a dinamização 

produtiva econômica colocada por Perroux (1967).

Em Myrdal (1960), diferente  de  Perroux (1967) e  Hirschman (1958), aponta  esse 

processo do nascimento de uma indústria motriz e pólos industriais como um rompimento dos 

círculos  viciosos  e  regressivos,  por  via  do  que  chamou  de  efeito  de  causação  circular 

progressiva.  Por  intermédio  deste,  sugere  que  o  nascimento  e  constituição  de  indústrias 

motrizes e pólos, promovem uma expansão industrial  que afeta positivamente a renda e o 

produto  da  economia  local  a  tal  ponto  promoverem  e  reverterem  localmente  quadros  de 

estagnação e pobreza locais. Com isso a defesa que faz das indústrias motrizes e pólos, reside 

nas respostas que estes dão a necessidade de promover a quebra do círculo vicioso que impera 

em regiões imersas no subdesenvolvimento 

Compreensões  e  defesas  a  parte,  sobre  o  mesmo  processo  de  desenvolvimento 

espacializado,  os  autores  convergem  que  a  materialização  e  nascimento  de  pólos  de 

crescimento, tomam corpo a partir de três etapas.  

• 1º  Constituição  de  indústria  Motriz  e  seus  efeitos  adjacentes;  uma  indústria 

centralizadora da produção e do consumo de insumos e fatores produtivos locais que 

possui a capacidade de induzir o surgimento de indústrias complementares e criação 

do respectivo  encadeamento  entre  estas,  constituindo  um pólo  ou  Marshalliano de 

acordo com a descrição e análise de Becattini (1994).

• 2° Formação de um complexo de indústrias, estimulados pela indústria Motriz, que 

com o tempo diversificam suas atividades. 

1 Cadeia prospectiva: Cadeia na qual as atividades criam outras indústrias para suprir insumos à atividade inicial.

2 Cadeia retrospectiva: Cadeia na qual será utilizada a capacidade já existente para suprir de insumos a atividade inicial  
intermediária para que os efeitos de “causação circular acumulativa progressiva” se façam fluir.
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• 3º Constituição de Pólos ou distritos industriais e o respectivo adensamento de suas 

relações  econômicas.  Na  medida  em  que  vão  crescendo  diminuem  os  obstáculos 

estruturais  a  que  estão  expostos,  dada  a  concentração  territorial  que  estes  se 

estabelecem, há um crescente aumento dos vínculos produtivo-comerciais em função 

do crescimento do mercado por eles criados na economia local.

Colocados os três pontos básicos de convergência dos autores, relativos ao nascimento 

e  constituição  de  pólos  indústrias  de  crescimento  e  desenvolvimento  possibilitam  incluir 

outras considerações sobre sua importância e influência no espaço que se inserem.

Perroux (1967) tendo como base a vinculação destes as indústrias motrizes (Indústria 

indutora) e estas ao efeito dominação desencadeiam como já foi colocado acima, uma série de 

mudanças nas estruturas espaciais e econômicas em que se assentam, “[...] o desenvolvimento  

é  desequilíbrio.  A  implantação  de  um  pólo  de  desenvolvimento  provoca  uma  série  de  

desequilíbrios  econômicos  e  sociais  [...]”(Perroux,  pag194,  1967). Segundo  Perroux ,  o 

estímulo provocado pela  implantação de um pólo, altera as relações econômicas pretéritas 

locais pela natureza de sua constituição,  leia-se presença do já referido efeito  dominação. 

Todavia,  não  entende  este  processo  como  negativo,  pois  coloca  que  mesmo  se  tornando 

dominantes  no  âmbito  local,  em  suas  palavras: “Uma  vez  implantado,  o  pólo  distribui  

salários  e  rendimentos monetários  adicionais  sem aumentar  necessariamente  a produção  

local de bens de consumo” (Perroux, p.194; 1967). 

Dentro desta linha de pensamento, Hirschman (1958) acrescenta que pólos e indústrias 

motrizes  são  vetores  de  transmissão  de  desenvolvimento  socioeconômico  regional.  Estes, 

mesmo possuindo uma concepção e identidade capitalista com objetivos privados, podem ser 

ferramentas  de  políticas  desenvolvimentistas  para  regiões  economicamente  atrasadas. 

Hirschman (1958) fundamenta seu argumento justificando que em função de sua formação 

conceitual,  promovem  mudanças  socioeconômicas  significantes  para  o  ambiente  em  que 

exerce suas atividades, segundo ele o desenvolvimento de uma cadeia prospectiva terá como 

fundamento que “[...] o progresso de um ponto determina pressões, tensões e compulsões no  

sentido do desenvolvimento dos pontos subseqüentes [...]” (Hirschman;1958). Essas pressões 

passam a deter a atenção de Hirschiman, que as enxergará como estímulos para que os demais 

agentes  econômicos  promovam inversões  afim de atende-las.  Pois  elas  compreendem um 

aumento do fluxo de consumo de matéria prima e demais fatores produtivos necessários a 

suas operações. Desta forma estas pressões explicam como as seqüências desordenadas de 
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eventos conduzem o nascimento de novas articulações produtivas que os pólos e indústrias 

motrizes promovem. Conforme o autor:

“O desenvolvimento é estimulado, porque uma etapa intermediária, sobre a qual se  
salta, pode ser preenchida com relativa facilidade, á medida que as pressões e as  
necessidades  surgem  das  etapas  já  vencidas.  A  ausência  de  um  estágio  
intermediário manifesta-se então como escassez [...]” (HIRSCHMAN.  Albert 
O., p. 141: 1958).

Em  Perroux  (1967)  e  Hirschman (1958) o  nascimento  e  consolidação  de  pólos 

industriais,  sinalizarão  a  formação  de  novos  eixos  de  desenvolvimento  dinamizando  a 

economia  em  novos  pontos  no  espaço  geográfico,  reconfigurando  e  promovendo  o 

crescimento e desenvolvimento da mesma como um todo. 

Perroux (1967) e  Hirschman (1958) observam que ao longo deste  processo, há uma 

reconfiguração  das  forças  econômicas  neste  espaço  geográfico  conduzindo  a  uma 

aproximação  entre  os  agentes  econômicos,  que  através  da  seqüência  de  encadeamento  e 

cooperação interempresarial, provocam um aumento do PIB local, possibilitando que a região 

obtenha um incremento da renda disponível por meio do efeito multiplicador,  em atuação 

neste espaço econômico. 

Com  isso  os  autores  destacam  que  as  indústrias  motrizes  e  pólos  encontram  em 

variáveis pertencentes à conjectura socioeconômica, elementos que contribuem para que sua 

inserção  na  economia,  promovam  essas  alterações  estruturais  que  gradativamente 

impulsionam-nas  em uma nova trajetória  de  crescimento,  dadas  às  etapas  que  se  forçam 

obedecer . 

Com base nestes três pontos de concordância dos autores o debate sobre a constituição 

de indústrias motrizes e pólos de desenvolvimento, fomenta a discussão de outros debates que 

autores como Hirschman (1958) e Myrdal (1960) chamam a atenção. Tais como o papel do 

Estado,  sociedade e  iniciativa  privada,  quanto aos  esforços necessários  para planejarem e 

investirem na criação de um espaço econômico-geográfico institucional, capazes de estimular 

a  introdução  e  desenvolvimento  de  indústrias  motrizes  e  pólos  industriais.  Verificam  na 

concepção, interação e atuação destes agentes, o  confronto de posições e decisões, privadas 

puramente econômicas com estratégicas e políticas públicas regionais de desenvolvimento, 

presentes  como plano de fundo no debate sobre indústrias  motrizes  e  arranjos  produtivos 

especializados. 
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2.1.2 A problemática  das  decisões  de  investimento  com fim de 

promover o desenvolvimento socioeconômico

 Hirschman (1958) e  Myrdal (1960) ao  tratarem  o  desenvolvimento  de  regiões 

subdesenvolvidas observam que o principal problema destas regiões, está na estrutura em que 

estas economias locais se assentam. Destacam como principais fatores do seu atraso a pouca 

articulação e comunicação dos agentes econômicos locais em se mobilizarem a fim de criarem 

um ambiente favorável às iniciativas desenvolvimentistas. 

Os autores apontam como caminho para estas regiões deflagrarem um processo de 

desenvolvimento  e  crescimento  socioeconômico,  um  planejamento  econômico  dirigido  e 

coordenado pelos agentes econômicos, tanto Estado como agentes locais ou estrangeiros. Este 

planejamento deve contemplar o investimento em áreas onde as difusões de efeitos fluentes 

desenvolvam cadeias  produtivas,  que  estimulem e  aumentem os  índices  socioeconômicos 

locais. Todavia adotam diferentes posturas para identificar e solucionar os nós que impedem o 

desenvolvimento e crescimento de regiões atrasadas.

2.1.3  O  papel  do  Estado  e  sociedade  local  no  planejamento  e 

decisões de investimento

O desenvolvimento socioeconômico,  quando encarado como meta para uma nação, 

região ou localidade exige para que se viabilize um conjunto de estratégias e ações dirigidas e 

coordenadas para o fim à que se propõem. Hirschman (1958) e Myrdal (1960) agregam o 

“Estado” como um agente capaz de induzir e conduzir um projeto socioeconômico com fim 

desenvolvimentista.  Observam que tanto o Estado ou sociedade civil  organizada  possuem 

meios de gerir,  agregar e dirigir  esforços socioeconômicos com este fim. Para Hirschman 

(1958) e Myrdal (1960)  o Estado em determinadas circunstâncias deve assumir o papel de 

coordenador,  planejador,  investidor  de  políticas  de  crescimento  e  desenvolvimento  para 

regiões e áreas estratégicas.

Myrdal (1960) concebe a  inserção do Estado e  dos  agentes  locais  no processo de 

desenvolvimento  socioeconômico,  particularmente,  tratando  esta  questão  para  áreas 

subdesenvolvidas e desenvolvidas, inicialmente por uma ótica psicológica e geo-espacial. Ao 
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longo do seu trabalho vai conduzindo o debate desenvolvimentista, levando em consideração 

o rompimento dos círculos viciosos através de iniciativas públicas e privadas que promovam a 

difusão  do  efeito  de  causação  circular  progressiva.   Em seu  entendimento,  este  efeito  é 

estimulado através de ações inversionistas dos governos e dos agentes locais ou estrangeiros 

nessas economias. 

Em  sua  analise  Myrdal  (1960)  incorpora  elementos  não-econômicos  ou  não 

diretamente  econômicos  como  co-responsáveis  pelo  processo  de  desenvolvimento 

socioeconômico  local,  observando  uma  interdependência  entre  as  variáveis  econômicas  e 

sociais  no  estabelecimento  do  subdesenvolvimento  e  desenvolvimento  socioeconômico. 

Segundo Myrdal (1960) em sua justificativa diz:

“[...]  qualquer  estudo  realista  do  desenvolvimento  e  subdesenvolvimento  em  
determinado país ou região bem alem das fronteiras da economia tradicional. Há  
necessidade  de  estender  o  estudo,  também,  aos  denominados  “fatores  não  
econômicos”,  em que  os  economistas  clássicos  agrupam conceitos  tais  como  a  
“qualidade  de  fatores  de  produção” e  eficiência  da  produção”.  (MYRDAL; 
Gunnar, 1960).

Explica  esta  relação  através  do  desenvolvimento  da  teoria  de  causação  circular 

acumulativa regressiva e progressiva onde destaca,  o papel  do efeito  de causação circular 

progressiva como indutor não econômico de desenvolvimento.  Myrdal (1960) compreende 

que um clima de expectativas positivas entre os agentes econômicos é sim, um indutor de 

desenvolvimento socioeconômico local. Sob este clima de expectativas positivas os agentes 

estão  mais  aptos  a  investirem  em  articulações  produtivas  comerciais,  dando  como 

subentendidas as relações de preços, cadeias e espaços econômicos, que Hirschman (1958), 

Perroux (1967) estabelecem  como  necessárias  para  superar  as  etapas  de  articulação  e 

integração econômica, a fim de alcançar o desenvolvimento. 

Myrdal (1960)  ao  incorporar  o  Estado  como  apto  a  gestar  e  coordenar  políticas 

econômicas com fim desenvolvimentista,  o insere considerando o poder nele concentrado. 

Segundo  o  autor  o  Estado  teria  o  poder  de  traçar  um  plano  de  desenvolvimento 

socioeconômico  e  criar  um  clima  positivo  influenciando  os  agentes  a  investirem  e 

dinamizarem positivamente os índices socioeconômicos locais, tal como produção, emprego e 

renda.  Coloca que quando o governo intervém na economia sob este objetivo e consegue 

atingir a maior parte das variáveis que entende como responsáveis pelo subdesenvolvimento, 
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rompem com o círculo vicioso que imperava  e promove melhoras  substanciais  no espaço 

econômico e geográfico em questão.

Portanto para Myrdal (1960), o Estado está apto a assumir o compromisso de elaborar 

e coordenar planos e operações em áreas estratégicas. A sua atuação se centralizará em muitos 

casos  no  estímulo  a  criação  de  mercados  e  integração  econômica  regional,  através  de 

investimentos no melhoramento da logística local. Tendo a seu encargo a construção de obras 

públicas,  investimento  em educação  e  adequação  das  instituições  legislativas  e  jurídicas, 

sendo estas as necessidades estruturais que o capital precisa para sua reprodução. A inserção 

do Estado na economia vai visar estimular a ação dos efeitos de causação circular acumulativa 

e progressiva nesse espaço tornando-os prevalecentes, pois entende que quanto maior o efeito 

desses, maior será o efeito positivo psicológico nos agentes econômicos. A tal ponto de os 

fazerem  investir  no  aumento  da  capacidade  produtiva  industrial  e  outras  atividades 

econômicas e por conseqüência conduzirem a um aumento de postos de empregos e renda 

globais.

Hirschman (1958)  desenvolve  o  debate  sobre  a  inserção  do  Estado  como  agente 

dinamizador da economia argumentando que: 

“Argumentamos  que  em  países  subdesenvolvidos,  seqüências  puramente  
permissivas podem não ser eficientes para incentivar o desenvolvimento e que em  
alguns casos, o governo pode, muito bem, ter que tomar a iniciativa de seqüências  
mais  compulsórias,  que  sejam  indicadas  por  através  da  liderança  ativa  da  
industrialização”. (HIRSCHMAN. Albert O., p. 141: 1958).

Esta  citação  além  de  concordar  com  as  posições  de  Myrdal  (1960)  possibilitam 

incumbir o Estado de mais um papel na economia, o papel de empreendedor. Neste caso o 

Estado não apenas planeja e coordena políticas para o fim desenvolvimentista, ele irá também 

poderá criar empresas motrizes e pólos industriais no espaço econômico regional.

Hirschman (1958)e  Myrdal (1960), desta  forma  agregam  mais  elementos  que 

complementam  a  concepção  de  Perroux (1967)  sobre  o  processo  de  desenvolvimento 

socioeconômico regional, este, não identificando o Estado e a sociedade organizada aptos e 

competentes para intervir positivamente na dinâmica econômica sobre este prisma. 
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2.1.4 Planejamento e decisões de investimento

Hirschman (1958)  analisa  os  pontos  importantes  sobre  o  processo  decisório  do 

planejamento  e  investimento  que visem criar  o  ambiente  favorável  ao desenvolvimento  e 

crescimento  socioeconômico,  e  nele  os  desdobramentos  que  ocorrem para  a  sociedade  e 

economia local.

Hirschman (1958) coloca que dentro do processo de planejamento desenvolvimentista 

ou meramente produtivo-industrial, as decisões de investimento se dividem em KFS (capital 

fixo  social)  e  ADP  (atividades  diretamente  produtivas)  exigindo  muita  atenção  dos 

planejadores,  no ato  de  dosar  o  quanto  de  recursos  será  destinado para  cada  uma destas 

opções,  principalmente  quando  o  investimento  é  empregado  em  projetos  com  fins  de 

desenvolvimento socioeconômico. 

Hirschman (1958) aponta  que nestes  projetos,  os  investimentos  devem estimular  a 

capacidade completiva de certas atividades econômicas, isto é, investimento deve gerar mais 

investimentos,  gerando  assim  um  encadeamento  de  decisões,  projetos  e  investimentos 

complementares  ao primeiro, assim o diz  num dado momento “A capacidade completiva  

provoca novo investimento [...]” (Albert O. Hirschman, p. 117. 1958). 

Todavia destaca um comportamento ambíguo do investimento ao longo da execução 

destes  projetos,  isto  porque  no  processo  decisório  de  implantação  de  pólos  de 

desenvolvimento os agentes econômicos se deparam com a dúvida do quanto e quando se 

investir KFS e ADP. Hirschman (1958) coloca que será a partir desta incerteza na distribuição 

do  investimento  em  KFS  e  ADP  que  o  desenvolvimento  de  cadeias  prospectivas  e 

retrospectivas terá maior impacto na economia local, pois entende que a formação de cadeias 

produtiva e a difusão de efeitos fluentes propostos, são diretamente afetadas pelos resultados 

obtidos do investimento em KFS e ADP. 

Trazendo a tona uma problemática a parte, pois estabelece um paradoxo da estratégia 

desenvolvimentista  na  constituição  de  indústrias  motrizes  e  pólos  industriais,  pois  o 

comportamento  ambíguo do investimento  pode fazer  prevalecer  os  efeitos  regressivos  em 

detrimento  dos  efeitos  polarizantes  para  o  espaço  geográfico  que  esses  investimentos  se 

materializam e influenciam. Em suma, dado o objetivo buscado, a estratégia adotada terá sua 

principal dificuldade em organizar e distribuir as ações dos agentes econômicos de forma que 
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suas ações conjuntas no decorrer da constituição de indústrias motrizes e pólos industriais, 

não  estimulem demasiadamente  os  efeitos  regressivos  para  as  regiões  periféricas  a  estes 

empreendimentos. 

Os acréscimos de Hirschman (1958) e Myrdal (1960) ao debate desenvolvimentista 

iniciado por Perroux (1961) permitem analisar, contextualizar e descrever o ambiente onde 

transcorrem as  transformações  do  espaço  geográfico  e  econômico  regional.  Hirschman  e 

Myrdal observam que o nascimento e desenvolvimento da indústria motriz e pólos não está 

apenas ligada aos fatores técnicos inovativos e a desequilíbrios socioeconômicos regionais. 

Pois  entendem que  para  estes  existirem  e  se  desenvolverem,  faz-se  necessário  que  uma 

estrutura socioeconômica pretérita esteja se não consolidada ou em fase de consolidação, afim 

de que as indústrias motrizes e pólos se desenvolvam.

 Com isso, o debate sobre desenvolvimento regional iniciado por Perroux ganha maior 

complexidade, pois a constituição de novos arranjos produtivos quando analisados sobre a luz 

das teorias e considerações de Hirschman (1958) e Myrdal (1960), sugerem que estes tendem 

a afetar e serem afetados pelos efeitos que causam ao ambiente onde se instalam, ao longo do 

tempo.  Tal  ação  e  reação  entre  o  ambiente  e  agentes  presentes  neste  espaço  geográfico-

econômico, os obrigam a um contínuo processo de adaptação num ambiente de incertezas que 

os levam a desenvolverem novos arranjos produtivos à fim de que possam preservar ou darem 

inicio a novos projetos de desenvolvimento socioeconômico. 

2.2 Aglomerações produtivas especializadas: Clusters industriais

 A outra matriz analítica referida na introdução do capítulo refere-se às aglomerações 

produtivas  especializadas,  ou  clusters  industriais.  O  avanço  dessa  matriz  ocorreu  num 

contexto histórico que merece ser referido. A literatura recente sobre desenvolvimento na sua 

dimensão espacial destaca que ao longo do pós segunda guerra mundial, houve um processo 

de transformação geo-político-econômica que culminou com uma reestruturação das forças 

político-econômicas em escala global. Sobre tais transformações, desenvolveu-se uma ordem 

econômica que implicou certa redefinição da organização espacial do capital. Isso se vincula 

ao fato de que o capital passa a ter maiores facilidades em termos de mobilidade territorial, a 

fim de realizar sua reprodução. O capital, tendo esta liberdade de movimentação, deixa de se 

reproduzir  explorando  apenas  as  diferenças  estruturais  econômicas  do  espaço  geográfico 
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regional  em que está  baseado,  orientando-se  para  outros  espaços  onde  obtenha  melhores 

resultados. A partir dos anos 70, como conseqüências da divisão internacional do trabalho e 

uma  crescente  porosidade  das  fronteiras  territoriais  nacionais  referentes  ao  comércio  e 

produção de bens e serviços, o capital  passa a buscar crescentemente espaços externos às 

economias centrais. (Lins, 2007). 

Como resultado desta nova orientação que o capital imprime na dinâmica produtivo-

econômica em escala global, há um acirramento da concorrência inter-capitalista por novos 

mercados, num período que foi chamado e caracterizado como de globalização econômica. 

Tal  processo  de  globalização  econômica  ganha  força  e  se  torna  hegemônico,  através  do 

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  comunicação  e  produção  que  possibilitam  o 

ingresso de zonas tradicionalmente periféricas na dinâmica produtivo-econômica global. Com 

isso, o debate sobre a constituição de clusters nasce e se desenvolve mantendo uma estreita 

relação com a dinâmica produtiva adotada em escala global e em acordo com políticas estatais 

de promoção do desenvolvimento regional.   

A constituição de clusters se desenvolverá aliando estratégias de reprodução do capital 

de escalas globais, atomizados pela flexibilização do processo produtivo, avanço tecnológico 

ocorrido  no  período  e  pela  formação  de  redes  de  empresas  verticais  ou  horizontais.  As 

primeiras são caracterizadas e pautadas pela atuação conjunta de diferentes empresas que se 

complementam,  atuando  em  fases  diferentes  de  uma  mesma  cadeia  produtiva,  e  nesta 

compartilham  recursos  e  informações,  reduzindo  riscos  e  incertezas.  Onde  via  de  regra, 

apresentam-se como um conjunto de empresas pequenas fornecedoras ou subcontratadas de 

empresas maiores. Já as segundas, se caracterizam por atuarem na mesma fase de uma cadeia 

produtiva, realizando atividades de modo cooperativo, primando pelo aprendizado coletivo e 

lutando em conjunto por benefícios econômicos. 

 2.2.1 Clusters industriais: Caracterização e principais abordagens

Clusters  industriais  são  concentrações  geográficas  de  atividades  produtivas 

pertencentes a um mesmo setor industrial  ou setores conexos. Quando exibem  “eficiência  

coletiva”, quer dizer, economias externas e ação conjunta voluntária entre os agentes – ou 

cooperação  –,  são  considerados  “distritos  industriais”  (Schmitz;  Nadvi,  p1504.1999). 
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Portanto, distritos industriais ou clusters virtuosos apresentam economias internas e externas 

que se traduzem em ações coletivas, tudo contribuindo para o desenvolvimento regional. 

“[…] the agglomeration of firms engaged in similar or related activities generated  
a range of localized external economies that lowered costs for clustered producers.  
Such advantages included a pool of specialized workers, easy access to suppliers of  
specialized inputs and services and the quick dissemination of new knowledge”.  
(SCHMITZ; NADVI, 1999, p.1504).

A caracterização de um cluster compreende quatro pontos centrais que norteiam o seu 

nascimento  e  atuação  no  espaço  geográfico-econômico  regional.  O  primeiro  é  relativo  à 

disposição  física  que  ocupa  no  espaço  geográfico,  tratando-se  especificamente  de 

concentração  geográfica  de  firmas  pertencentes  ao  mesmo  segmento  setorial.  O segundo 

compreende a gestão da produção, onde há a desverticalização produtiva que compreende 

uma divisão dos trabalhos entre as firmas a tal ponto que possibilite a especialização de cada 

empresa  em  uma  etapa  do  processo  de  produção.  Já  o  terceiro  refere-se  às  relações 

cooperativas mantidas entre as empresas, que por meio dessas se desenvolve um processo de 

troca de informações,  experiências  produtivas e um uso comum de uma estrutura física e 

logística a fim de terem baixos custos operacionais. O quarto é relativo a um processo de 

inovação  que  se  desenvolve  no  interior  do  complexo  industrial  a  partir  dos  vínculos  de 

cooperação  entre  as  empresas.  As  trocas  de  experiências  administrativo-produtivas  e 

cooperação econômica possibilitam aos seus integrantes comprar ou desenvolver tecnologias 

em conjunto e aplicarem novas técnicas na produção e gestão do complexo (Porter, 1990).

Lins (2000) destaca que como pano de fundo, destes quatro pontos estabelecidos por 

Porter, o espaço geográfico onde se desenvolvem assume um papel importante. Pois via de 

regra, deve apresentar características ambientais favoráveis a instalação e desenvolvimento de 

um cluster, estes ambientes devem compreender não só uma estrutura física adequada, mas 

também todo um contexto socioeconômico favorável. Em suas palavras diz “Isso quer dizer  

que os entornos são tanto mais favoráveis às firmas na medida em que estimulam e sustentam  

relações  cooperativas  [...]” (Lins,  2000,  p.239). Assim a  materialização  e  sucesso  desta 

estrutura, implica de imediato num ambiente sócio-cultural ex-ante, para que a inserção do 

cluster neste ambiente encontre caminhos para desenvolver os processo descrito por Porter. 

Comerlatto (2008) se apoiando em Lins, coloca que o ambiente onde os Clusters se 

instalam e se desenvolvem, apresentam uma trama política, econômica e geográfica com as 
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quais interagem. Assim trazendo á tona a importância do cenário socioeconômico ex-ante, 

que Linz coloca como complementar as quatro características elencadas por Porter (1990). 

Neste sentido, Comerlatto destaca:

“[...]  preciso  a  superposição  [...]  de  uma  proximidade  geográfica,  uma  
proximidade organizacional (ligada a complementaridades técnico-produtivas) [...]  
e uma proximidade institucional (ligada a comportamentos cognitivos coletivos de  
busca de soluções para problemas produtivos). A proximidade institucional repousa  
em lógicas de ações coletivas baseadas em convenções e instituições locais criadas,  
adaptadas e/ou compartilhadas pelos atores.” (GILLY; PECQUER, 1995, p. 
307, apud LINS, 2006a, p.158 apud Comerlatto).

Este destaque, que Comerlatto (2008) e Lins (2006) colocam sobre o ambiente em que 

os  Clusters  se  instalam,  encontra  na  literatura  disponível  concordância,  pois  que,  no 

entendimento  de  Humphrey & Schmitz  (1996) para  um bom funcionamento,  os  Clusters 

necessitam do apoio de instituições locais que devem estabelecer um ambiente político estável 

e confiável, criando um ambiente que estimule inovações e avanços técnicos. Para Humphrey 

& Schmitz (1996):

“The objective of policy intervention at the micro level should be to develop the  
capability of groups of firms to generate processes of improvement deriving from  
interfirm linkages and contact with the market. Thus, public support for a given  
purpose  gradually  becomes  unnecessary  and  can  shift  to  new  challenges”.  
(HUMPHREY; SCHMITZ,1996, p.1.860).

Desta  forma  a  ação  do  Estado  nesses  ambientes  deve  ser  dirigida  com o  fim  de 

desenvolverem uma estrutura logística regional que possibilite a comunicação do Cluster com 

o interior e exterior do espaço geográfico. Em outras palavras o Cluster deve se desenvolver 

tendo uma forte presença tanto no mercado interno como externo. 

Através desta configuração e atuação no espaço geográfico e social que ocupam, os 

clusters  tendem  a  influenciar  no  adensamento  das  relações  dos  tecidos  sócio-produtivos 

locais. Tendem, através do aumento do trabalho e renda locais, melhorar os índices produtivos 

e socioeconômicos nos seus arredores. Esta dinamização decorrente manifesta-se em parte 

pela reprodução dos agentes locais, das técnicas e estruturas produtivas adotadas pelo Cluster, 

sobretudo pela cooperação, que pode ser vertical ou multilateral, tal como descrito por Lins 

(2000) onde em ambas, o envolvimento de produtores locais acaba sendo o caminho para a 

difusão  de  conhecimento  e  aprendizado  coletivo  para  região.  Sendo  fundamental  a 

participação dos agentes privados locais no processo produtivo para o bom desempenho dos 
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Clusters, pois através deles se fará a comunicação do Cluster com a sociedade local. A partir 

dessa comunicação, as difusões de novas técnicas produtivas e organizacionais passam ser 

mais facilmente assimiladas ao ponto de se enraizarem na cultura coletiva local. Comerllato 

(2007) coloca que:

“[...] a contatos pessoais diretos, especialmente entre fornecedores e as empresas  
operadoras do sistema local, o que favorece a difusão dos melhoramentos técnicos  
e  organizacionais;  e  também  à  flexibilidade  produtiva  dentro  do  sistema”. 
(COMERLLATO,Lairton, 2007).

A  eficiência  dos  Clusters  será  sentida  na  estrutura  que  os  cerca  em  função  da 

dinamização do tecido socioeconômico que provoca via efeitos fluentes e multiplicadores de 

renda, se materializando como aumento dos postos de empregos, renda e do consumo local. 

2.2.2 Experiências internacionais de arranjos produtivos na forma 

de clusters

Os  Clusters,  para  boa  parte  dos  autores,  são  vistos  como  experiências  de 

desenvolvimentos  locais  por  intermédio  das  aglomerações  industriais  especializadas 

setorialmente desenvolvidas, partindo da cooperação e aproximação inter-firmas, promovem 

um desenvolvimento econômico e social em regiões menos desenvolvidas. Pois se entende 

que  através  de  especializações,  atuações  produtivas  e  coletivas  de  seus  agentes,  novos 

processos  produtivos  são desencadeados  e  difundidos  regionalmente,  estimulando  assim a 

demanda da economia local por novos serviços e produtos. 

Dois  casos  internacionais  de  desenvolvimento  local  via  arranjos  produtivos 

desenvolvidos na forma de clusters são citados recorrentemente na literatura disponível, um 

sobre  o  desenvolvimento  de  uma  rede  vertical  e  outro  tratando  da  constituição  de  rede 

horizontal,  todavia  ambos  os  casos  tratam  da  constituição  e  eficiência  que  os  arranjos 

produtivos na forma de clusters possibilitaram as regiões onde se desenvolveram, no caso a 

região do Baden-Württenberg, da Alemanha e aos distritos italianos da terceira Itália 
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2.2.3 Região do Baden-Württenberg, Alemanha, final da década 

de 60 

Este é o primeiro caso, ocorreu no final da década de 60 no sul da Alemanha, mais 

precisamente  no  vale  de  Baden-Württenberg  que  tem  como  capital  a  cidade  Stuttgart. 

Segundo a literatura disponível,  a indústria local que se caracterizava pela concentração de 

pequenas  empresas  dos  setores  têxteis,  relojoeiro,  construção  de  máquinas  e  de  grandes 

empresas, tais como Heidelberger  ,  Daimler AG (Mercedes-Benz) entre outras.  Esta região 

passava por uma crise que destruia o tecido economico local, apresentando esta ainda reflexos 

dos prejuízos da segunda guerra mundial, o que levou as autoridade locais a iniciarem um 

processo de renovação do tecido  produtivo tradicional.  Segundo  Claude Courlet  (1993) a 

saída da crise, consistiu na atuação das autoridades locais que trabalharam para que houvesse 

uma integração das pequenas empresas com as grandes empresas da região, disponibilizando 

uma infra-estrutura física, institucional e econômica que juntamente com o acesso a crédito, 

qualificação de mão-de-obra e investimento na educação, fizeram a recuperação do tecido 

produtivo, possível.

A recuperação e desenvolvimento que esta região passou a obter, apresentou alguns 

traços  marcantes,  que  se  destacavam  por  contemplarem  a  cooperaçao  inter-firmas,  a 

organização e a distribuição do trabalho entre os diversos agentes. Estando em evidência a 

especialização flexível dos fatores produtivos, tais como mão-de-obra versátil, máquinas com 

finalidade múltiplas e no sistema de subcontratação de empresas  que juntos possibilitaram 

uma  queda  significante  dos  custos  industriais  desta  economia.  A  cooperação  mútua  que 

passou a existir neste ambiente levou a uma troca de experiências que teve como resultado o 

desenvolvimento  de  novos  produtos,  processos  produtivos  e  práticas  comerciais  naquele 

espaço econômico,  ao ponto de recuperarem a economia  local  e  poucos anos mais  tarde, 

tornarem-se  referência  no  desenvolvimento  de  novos  processos  técnologicos  e  gestão 

prudutiva.

2.2.4 Os distritos italianos da terceira Itália

Este segundo caso ocorreu na década de 70 no norte da Itália, onde se desenvolveram 

distritos  industriais  formados  por  pequenas  e  médias  empresas.  Ali  os  distritos  indústrias 

cresceram e se desenvolveram pautados pela cooperação e estreitamento das relações inter-
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firmas. Esses laços, segundo Schmitz (1999) se desenvolveram vertical e horizontalmente, os 

laços verticais definiram como seria o desenvolvimento de relações produtivas e comerciais 

entre  os  diversos  segmentos  econômicos  ao  longo  da  cadeia  produtiva.  Os  horizontais 

implicaram no compartilhamento de mesma infra-estrutura e equipamentos entre os agentes 

econômicos locais. 

Com base nesta cooperação, o desenvolvimento destes distritos e empresas ocorreu de 

forma descentralizada das grandes empresas. Isto é, foi o crescimento das micros e médias 

empresas com o apoio de instituições públicas, fornecendo  serviços contábeis,  financeiros, 

centros de negócios que impulsionou a economia destes distritos. Observou-se neste caso que 

o clima estabelecido entre empresas e sociedade local fizeram deste um ambiente favorável ao 

adensamento das relações produtivas e sociais locais, integrando o trabalhador que tirava sua 

subsistência rural à dinâmica produtiva industrial. 

Este caso ocorrido na Itália se tornou o grande caso de desenvolvimento de Clusters na 

literatura contemporânea, pois apresenta como a integração dos agentes privados locais em 

comunhão com a sociedade local conseguiu romper um círculo vicioso que naquele espaço 

econômico-geográfico havia se instalado. 

As  duas  experiências  citadas  merecem  destaque,  pois  são  casos  que  apresentam 

algumas características semelhantes quanto à formação e comportamento dos Clusters, tais 

como  os  vínculos  com  a  sociedade  e  economia  regional  que  as  empresas  apresentam  a 

dimensão das empresas envolvidas, o perfil da mão de obra utilizada (utilização da mão de 

obra  regional)  e  a  presença  do  estado  promovendo  um  apoio  institucional,  financeiro  e 

logístico.  Todavia o que se destaca no processo de recuperação e desenvolvimento dessas 

regiões é o caráter de cooperação e confiança na organização da produção que se desenvolveu 

inter-firmas e envolveu ativamente a participação das sociedades  locais no decorrer desse 

processo. A literatura especializada coloca que em ambas as experiências o desenvolvimento 

de distritos  e  clusters,  foram capazes  de promoverem certa  estabilidade  e  crescimento  de 

emprego e renda para as localidades. 

Assim,  como  colocado  anteriormente,  o  debate  de  Clusters  se  estende  além  das 

fronteiras locais e nacionais, pois as relações produtivas e de gestão da produção fazem cada 

vez  mais  parte  de  uma  dinâmica  de  reprodução  do  capital  em escala  global.  Segundo  a 

literatura  disponível,  alguns  autores  procuram  observar  o  comportamento  dos  Clusters 

levando  em conta  o  comportamento  global  do  capital,  vinculam a  atuação  destes  com a 
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estratégia de sua reprodução em escala planetária. A sua instalação em diferentes localizações 

não apenas representa o desenvolvimento socioeconômico para uma região em particular, mas 

também estabelece um ganho real para o capital  internacional,  aproveitando as diferenças 

regionais e as condições ambientais para sua valorização. 

Estes  vínculos  com a  dinâmica  produtiva  internacional  podem ser  observados  por 

meio do comportamento das grandes cadeias globais de produtores, que se instalam em países 

periféricos  e  desenvolvem  complexos  industriais  aproveitando  as  externalidades,  para 

desenvolverem um produto de característica global. Lins (2000) informa que, sob reflexos de 

uma dinâmica produtiva mundial, na qual a especialização operacional decorrida de uma nova 

DIT (divisão Internacional do Trabalho) dita um novo comportamento da firma, fazendo com 

que os Clusters se adéqüem a essa dinâmica global, seja quando representam uma plataforma 

industrial  de desenvolvimento local ou uma plataforma industrial  voltada para o comércio 

internacional. 

*

*             *

Este  capítulo  teve  por  objetivo  apresentar  e  debater  as  principais  leituras  sobre  a 

questão do desenvolvimento socioeconômico, aglomerações industriais, indústrias motrizes, 

pólos  de  desenvolvimento  e  Clusters  industriais.  O  debate  se  fundamentou  elencando 

inicialmente  as  concepções  de  Perroux  (1967)  Hirschman  (1958),  Myrdal  (1960)  que 

apresentaram posições sobre quais caminhos passam a constituição de indústrias motrizes, 

pólos  industriais  e  o  desenvolvimento  socioeconômico.  Os autores  até  aqui  apresentados, 

desenvolveram teorias e efeitos, tais como o efeito dominação, efeitos fluentes e polarizantes, 

causação  circular  progressiva  e  regressiva,  possibilitando  uma descrição  do nascimento  e 

dinamização que a indústria motriz e os pólos industriais, realizam no espaço geográfico que 

se instalam. 

Posteriormente,  agregou-se  a  recente  discussão  a  formação  de  Cadeias  Mercantis 

Globais e de Clusters Industriais, decorrida da segunda metade do século XX até os dias de 

hoje. Tal debate possibilitou compreender como se deu a remodelação de antigos processos e 

arranjos  produtivos  e  também  na  aproximação  dos  mercados  em  termos  globais, 

possibilitados pelos avanços tecnológicos nas áreas de comunicação, e gestão produtiva das 

empresas. Com o apoio de autores como Lins (2006), descreveu-se resumidamente como se 

desenvolveu esta aproximação do mercado e quais as implicâncias desta nova reorientação 
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dos capitais globais para os espaços regionais. Tal debate se fez útil, pois o desenvolvimento 

de  arranjos  produtivos  na  forma  de  clusters  transcorrem no mesmo espaço/tempo  que as 

transformações nas dinâmicas produtivas globais citadas. Com base em autores como Portter 

(1990), Comerlatto (2008), Schmitz (1999) e Lins (2006) caracterizou-se o que são clusters e 

como  se  tornaram  referências  como  experiências  de  desenvolvimento  locais,  dada 

dinamização dos índices  socioeconômicos que provocam nos espaços geográficos em que 

desenvolvem suas atividades. 

A análise  dessas duas matrizes  desenvolvimentistas  aqui  propostas,  sugerem que o 

ambiente  desequilibrado  onde  as  indústrias  motrizes,  pólos  industriais  e  Clusters  se 

desenvolvem, contemplam a atuação de agentes privados e institucionais que trabalham de 

forma que se obtenham ganhos econômicos e sociais a partir desses desequilíbrios. 

Desde  já,  por  intermédio  da  aglutinação  deste  ferramental  teórico  analítico  sobre 

aglomerações produtivas, Indústria Motriz, desenvolvimento de Pólos Industriais e Clusters, 

coletamos elementos que possibilitam a discrição, análise e contextualização de como se deu 

e  desenvolve  as  relações  produtivas  no  interior  do  complexo  automobilístico  da  General 

Motors e como dinamizam no exterior  os índices  socioeconômicas  locais,  particularmente 

emprego  e  renda  para  o  município  de  Gravataí,  sede  deste  empreendimento  na  Região 

Metropolitana de Porto Alegre.
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Capitulo III

3.  PRODUÇÃO  AUTOMOBILÍSTICA  NO  BRASIL: 
TRAJETÓRIA E CARACTERIZAÇÃO

A instalação  da  indústria  automobilística  no  território  brasileiro,  esta  intimamente 

ligada  às  orientações  de  ordem  produtivas  no  cenário  internacional.  Sendo  assim,  para 

compreender como esta indústria ingressa e se desenvolve neste espaço, devem-se levar em 

consideração, dois momentos importantes da história econômica mundial.

 O  primeiro  vincula-se  a  ascensão  do  modelo  Fordista  de  produção,  que  se 

caracterizou por adotar a centralização do processo produtivo, associado à produção em larga 

escala. A dinâmica produtiva se configurava por uma padronização das tarefas realizadas na 

fabricação de produtos, e uma forte especialização da mão de obra no interior da fábrica. A 

difusão  do  fordismo  como  paradigma  produtivo  e  desenvolvimentista  para  sociedade  e 

indústria global, se deu no pós segunda guerra mundial, quando os EUA se tornaram a maior 

potência bélica e econômica no planeta. 

O segundo se centraliza  na gradual  ascensão e  hegemonia  do sistema toyotista  de 

produção;  onde  este,  se  caracteriza  por  uma  produção  descentralizada,  mão  de  obra 

multifuncional,  e  produção  de  mercadorias  adequadas  às  exigências  da  demanda.  Estas 

inovações adotadas no modo de produção toyotista estando assentadas no aperfeiçoamento 

tecnológico e desenvolvimento de novos conceitos empregados na gestão produtiva. Graças 

ao uso desses passa a ocupar um lugar destacado, como o paradigma produtivo no final do 

sec. XX e início do sec. XXI.

A instalação da indústria automobilística no Brasil teve início na década de 50. O setor 

passou  por  profundas  transformações  na  década  de  90,  tendo  como  pano  de  fundo  as 

mudanças  na reorientação produtiva e comercial,  causadas pelas transformações de ordem 

político-econômica em escalas globais,  que transcorriam desde o final  da segunda grande 

guerra. 

Na  década  de  50,  o  governo,  aliado  a  setores  econômicos  internos  da  sociedade 

brasileira, buscou na atração e instalação da indústria automobilística internacional, em seu 

território,  como  uma  alternativa  de  modernizar  e  dar  continuidade  ao  processo  de 

industrialização  no  Brasil.  Esta  busca  tinha  como  finalidade  criar  uma  estrutura  física  e 
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institucional  com  o  fim  de  prover  condições  para  que  o  processo  de  desenvolvimento 

socioeconômico nacional, naquele momento, tivesse sustentabilidade e continuidade.

Posteriormente, na década de 90, a indústria automobilística, com presença ampliada 

no território  brasileiro  em função do processo de  globalização  econômica,  modernizou-se 

internalizando  no  território  brasileiro  as  práticas  produtivas  e  comerciais  adotadas 

internacionalmente, com apoio institucional do governo brasileiro e de setores influentes da 

sociedade, que entendiam estas novas práticas produtivas, como importantes instrumentos de 

promoção de desenvolvimento socioeconômico e inserção do Brasil no circuito econômico 

sob contexto de globalização. 

Este direcionamento dos investimentos da indústria automobilística internacional para 

o Brasil significou inicialmente o ingresso de novas empresas automobilísticas internacionais 

no território brasileiro, provocando a modernização das plantas já existentes e a construção de 

novas plantas fora das zonas tradicionais. Juntas as empresas já instaladas e entrantes abriram 

novas fábricas,  adotando os  mais  novos processos produtivos,  comerciais  que os avanços 

tecnológicos em âmbito global possibilitavam. 

3.1 A nova orientação produtivo econômica em escala global no 
segundo pós-guerra

3.1.1 A égide do paradigma fordista e da divisão internacional do 
trabalho

O desenvolvimento empresarial global do pós-guerra, com a hegemonia americana, se 

desenvolveu adotando os pressupostos do fordismo para sua recuperação teve na indústria 

automobilística  um instrumento  importante,  pois  nela  concentraram-se avanços  técnicos  e 

gerenciais  vinculados  a  uma redefinição  de  competências  para  a  cadeia  produtiva  que se 

organizava através dela, daquele momento em diante em escala global.  Casotti & Goldstein 

(2008).

Lins  (2007),  ao  analisar  o  ambiente  de  transformações  em  termos  de  dinâmica 

produtiva e comercial, ocorridas na segunda metade do séc. XX coloca que estas orientações, 

de  caráter  administrativo-produtiva  de  escala  global,  compreenderam  mudanças  na 

mobilidade do capital, divisão espacial do trabalho e cadeias mercantis. Com essas mudanças, 
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estabeleceram-se novas condições para o processo de reprodução e acumulação capitalista, 

que  a  partir  do  final  da  2ª  grande  guerra  permitiram  aos  principais  agentes  econômicos 

aproveitar as diferenças regionais, para promover a reprodução, valorização e acumulação do 

seu capital pelo globo. Esta análise realizada por Lins (2007) encontra apoio em diferentes 

autores que consideram que foi graças ao fordismo que houve esta redefinição da orientação 

administrativo-produtiva e a distribuição geográfica das atividades industriais. Enxergam e 

destacam como principal característica do fordismo, a separação do trabalho intelectual do 

manual no processo produtivo, que possibilitaram uma forte produção em escala. Conforme 

Casotti & Goldstein:

“Principalmente  após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  quando  a  mentalidade  
empresarial norte-americana se difundiu pela Europa Ocidental com a ajuda do  
Plano Marshall, o mundo conheceu a era da produção e do consumo em massa”. 
(CASOTTI.  Bruna  Pretti;  GOLDENSTEIN,  Marcelo  BNDES 
Setorial, Rio de Janeiro, n. 28, p. 147-188, set. 2008).

Observa-se que a partir do momento que este modelo produtivo é aceito globalmente, 

a indústria automobilística se torna referência de gestão e produção para indústria em geral. 

“O modelo  fordista  logo  revolucionou  a  fabricação  de  automóveis  e  permitiu  que,  pela  

primeira vez, o setor automotivo lançasse uma referência de gestão para a indústria.” Casotti 

& Goldstein (2008).

Segundo Lins (2007) e  Casotti & Goldstein (2008) ao longo do período fordista há 

uma re-estruturação e re-configuração das atividades econômicas nos países devastados pela 

guerra,  se  desenvolvendo  uma  integração  produtiva  e  comercial  nos  períodos  seguintes, 

acarretando  importantes  reflexos  para  economia  como  um  todo,  principalmente  na 

distribuição locacional das atividades  industriais  pelos territórios das economias centrais  e 

periféricas. 

Sob  tais  circunstâncias,  o  capital  buscou  na  re-estruturação  da  sua  composição, 

condições  adequadas  a  sua reprodução  e  acumulação  que  o conduziu,  a  realizar  uma re-

configuração física e logística de suas atividades. Ao longo deste processo, a cadeia produtiva 

e comercial,  se reestruturou através do emprego de uma orientação da gestão produtiva e 

comercial, em bases fordistas. Esta orientação produtiva possibilitou que a especialização e 

divisão do trabalho tomassem projeções em âmbito internacional, fazendo com que o capital 

ao se internacionalizar explorasse as desigualdades da distribuição dos fatores produtivos em 
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escala globais, para conseguir taxas superiores de remuneração,  diferentes das obtidas nas 

zonas tradicionais:

“Em nível de país, isso implicou transferências de unidades produtivas desde áreas  
mais industrializadas para outras pouco ou nada envolvidas com tais atividades, ou  
para área que, embora anteriormente dinâmicas em termos industriais, estavam em  
declínio ou estagnadas”. (LINS, Hoyêdo, 2007).

Observou-se que foi sob esta reestruturação e reconfiguração produtivas globais que o 

Brasil avançou em termos de participação na dinâmica econômica produtiva internacional, 

que se deu sob orientação do modelo fordista de produção. 

3.1.2  O  ingresso  do  Brasil  na  dinâmica  produtiva  global 

estabelecida pelo fordismo e pela DIT

O Brasil neste período, assim como outros países periféricos viu a oportunidade de 

industrializar-se e promover o desenvolvimento econômico em seu território. Esta posição se 

justificava, pois, já havia algum entendimento que o crescimento industrial em grande escala 

nos países em desenvolvimento, possibilitaria que obtivessem crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico.  Ademais,  o  Brasil  ao  longo  da  década  de  50  dava  continuidade  à 

consolidação do seu parque industrial via processo de substituição de importações e assim viu 

nesta  reorientação  do  capital  a  oportunidade  de  diversificar  e  consolidar  o  seu  parque 

industrial. 

Com  a  entrada  na  presidência  da  república  de  Juscelino  Kubitschek,  o  país  deu 

prosseguimento  à  segunda  fase  deste  processo.  O  objetivo  era  desenvolver  no  território 

nacional  uma indústria  de produção de bens duráveis,  capaz de modernizar  e estimular  o 

parque industrial nacional. A instalação e o desenvolvimento da indústria automobilística no 

território brasileiro seria um importante objetivo buscado no período, pois no entendimento 

dos gestores do Estado, esta indústria teria a capacidade e o poder de induzir positivamente o 

processo de industrialização, em função da cadeia produtiva que a partir dela se organizava. 

Versiane e Suzigan (1990); Addis, (1997).

A inserção brasileira no mercado de produção de automóveis internacional se dará em 

meio  ao  processo  de  acirramento  da  concorrência  inter-capitalista  entre  as  economias 
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industrializadas. Em decorrência desta concorrência inter-capitalista, vêem-se novos arranjos 

produtivos  que estabelecem uma nova logística  e  lógica  produtiva  do capital,  a  partir  da 

década  de  50,  que  implicou  na  redistribuição  dos  investimentos  produtivos  para  fora  das 

zonas  centrais  tradicionalmente  exploradas.  Nesse  contexto,  o  capital  fez  partícipes 

economias periféricas como América Latina e Ásia no contexto dos novos arranjos produtivos 

que se estruturaram. Com base nessas profundas mudanças globais, o objetivo de modernizar 

o  parque  industrial  brasileiro,  passa  a  ser  alcançável  para  o  governo,  ao  perceber  a 

instabilidade  econômica  que  a  indústria  automobilística  internacional  vivenciava  naquele 

momento,  face à  disputa de novos mercados  fora das  zonas  centrais.  Lins  (2007),  Addis 

(1997)

Elaborou-se assim, um plano estratégico com fim de fazer com que representantes da 

indústria  automobilística  mundial  passassem a  fabricar  veículos-automotivos  no  Brasil.  O 

governo elaborou  um plano  de  metas  onde através  de  um conjunto  de  políticas  públicas 

procurou criar as condições necessárias para a instalação desta em seu território. Para realizar 

este objetivo, o governo tomava como estratégia, o estabelecimento de uma racionalização 

das ações governamentais com objetivo de trazer para dentro do território nacional a produção 

de  automóveis.  A  materialização  deste  plano  se  dá  a  partir  da  coordenação  das  metas 

estabelecidas  por  órgãos  governamentais,  que  resumidamente  consistiam  em  ferramentas 

legislativas e econômicas que procurava fazer o território brasileiro apto a receber plantas 

automobilísticas. 

A indústria automobilística tomando como fato do Brasil ser um país periférico em 

relação  às  estratégias  globais  do  capital,  adotou  na  sua  instalação  e  desenvolvimento  no 

território  brasileiro,  condutas,  objetivos  e  ações  que  levavam em consideração  a  posição 

periférica do país. Com base nisto, o processo de constituição e internalização da produção de 

veículos  que  se  instituiu,  teve  nas  orientações  político-econômicas  e  produtivas  ditadas 

globalmente pelos países centrais, sendo a referência produtiva e organizacional que norteou 

as ações da indústria automobilística no território brasileiro, Shapiro (1997). 
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3.2. As estratégias e principais ações políticas do Estado brasileiro 
na atração dos fabricantes  de veículos  para o seu território  da 
década de 50 até inicio dos anos 80

A análise das principais ações políticas do Estado brasileiro com fins de modernizar 

seu parque industrial passa por uma consideração e reflexão das principais ações do governo 

para desenvolver a produção de bens duráveis no Brasil. 

Um ponto a ser considerado é que ações neste sentido já se esboçavam em 1950 no 

governo de Getúlio Vargas, onde importantes políticas governamentais foram dirigidas neste 

objetivo.  A  instrução  288  e  o  aviso  311,  emitidas  respectivamente  pelas  Carteiras  de 

Exportação e Importação do Banco do Brasil (CEXIM) e pela Carteira de Comércio Exterior 

(CACEX)  no  período  de  1950  a  1953,  proibiam  a  importação  de  104  componentes 

automotivos que já eram produzidos no país, e também a importação de carros a partir de 01 

de julho de 1953. 

Shapiro (1997) e Addis (1997) compreendem que essas instruções esboçaram o caráter 

irrevogável do interesse do governo na produção de automóveis no território brasileiro, pois 

ligada a esse interesse, estava o aspecto desenvolvimentista e modernizante que esta indústria 

representava para sociedade de modo geral. Destacam a importância e interesse do setor de 

autopeças, que já respondia por 30% do fornecimento das peças dos veículos montados no 

país.  Assim o governo, aliado com o setor de autopeças  vai  desenvolver  uma política de 

proteção e estímulos à indústria de autopeças brasileira, que visa sobre tudo aumentar o grau 

de nacionalização dos componentes dos automóveis produzido no país. De acordo com os 

autores:

“Com  a  ascensão  de  Juscelino  Kubitschek  ao  poder  em  1956,  o  anseio  dos  
fornecedores  tornar-se-ia  realidade.  A  aliança  entre  os  fornecedores  e  as  
autoridades  governamentais  resultaria  na  proteção  do  mercado,  nos  índices  
elevados  de  nacionalização  e  no  controle  governamental”  (ADDIS,  Caren; 
Cooperação  e  desenvolvimento  do  setor  de  autopeças,  São  Paulo 
1997).

O  governo  de  JK  foi  marcado,  sobretudo  pela  elaboração  de  um  plano  de 

desenvolvimento  nacional,  conhecido  como Plano de  Metas.  Através  dele,  o  Governo dá 

continuidade  ao processo de desenvolvimento  da indústria  de  bens  duráveis  em território 

nacional, visando principalmente à instalação da produção de automóveis. Tem-se assim, com 

a elaboração  e  implantação do plano de metas,  um forte  indicativo  de quanto o governo 
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brasileiro levava a sério a implantação da indústria automobilística no seu território. A prova 

disto é que, segundo Shapiro (1997):

“O procedimento básico foi o de fechar efetivamente o mercado para importação  
através  da  fixação  de  taxa  de  câmbio  e  racionamento  cambial  para  produtos  
automotivos” (SHAPIRO,1956-1968, São Paulo, 1997).

Desta forma, o governo pressionou os representantes locais das montadoras para que 

redefinissem  suas  estratégias  comerciais  e  produtivas  naquele  momento  para  o  território 

brasileiro. Versiane e Suzigan (1990).

Outra ação do governo foi criar um órgão multi-departamental voltado para indústria 

automobilística, o GEIA (Grupo Executivo para Indústria Automobilística). Por intermédio 

deste órgão, coordenou e desenvolveu uma série de diretrizes políticas que pressionavam os 

representantes  das  montadoras  a  instalarem  plantas  produtivas  no  Brasil. Uma  dessas 

diretrizes  foi  de  que  os  veículos  montados  no  território  brasileiro  tivessem  95%  dos 

componentes dos automóveis produzidos no país. Assim, ao longo do governo de Juscelino 

Kubitschek, com diretrizes e normatizações estabelecidas, coordenadas pelo GEIA, o governo 

deu  continuidade  e  intensificou  as  pressões  sobre  os  representantes  das  montadoras 

automobilísticas. Pressões estas destacadas nos pontos abordados pelas instruções 127 e 128 

da  SUMOC,  que  levam  a  preocupação  os  funcionários  da  VW  brasileira,  levando-os  a 

reportar estas a matriz na Alemanha. Para Shapiro (1997):

“Funcionários da VW brasileira tentavam obter de Wolfsburg o compromisso de  
construir uma fabrica no Brasil após a Superintendência da Moeda e do Crédito  
(SUMOC)  haver  baixado  as  instruções  127  e  128[...]  De  acordo  com  essas  
instruções as empresas foram incentivadas as aumentar o nível de nacionalização  
em troca de taxa de cambio mais favoráveis para importação de componentes, o  
que  colocava  as  empresas  não  participantes  em  situação  de  desvantagem”. 
(SHAPIRO, Helen; A primeira migração das montadoras: 1956-1968, 
São Paulo, 1997).

As pressões do governo de forçar as indústrias automobilísticas a passarem a fabricar 

automóveis no território nacional, ao final de 1957 tiveram efeito. As montadoras finalmente 

começam a dirigir recursos para instalação de fábricas de automóveis no Brasil. Tendo como 

justificativa,  a instabilidade internacional do mercado automobilístico e as perspectivas de 

ganhos que o mercado doméstico projetava para o futuro. Consumado o fato percebeu-se que 

o governo, as montadoras  de veículos e as empresas  de autopeças tiveram algum tipo de 

beneficio: o governo ganhou com o aumento do parque industrial, as montadoras ganharam 
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com o fechamento do mercado brasileiro para novas empresas entrantes e o setor de autopeças 

ganhou com o fornecimento exclusivo de peças para os automóveis aqui produzidos. Shapiro 

(1997); Addis (1997).

Sendo assim, a instalação da indústria automobilística tem no ano de 1957, o marco de 

seu  início.  Segundo  dados  da  ANFAVEA,  o  processo  de  desenvolvimento  da  indústria 

automobilística  brasileira  no  final  da  década  de  50  implicou  no  ingresso  das  seguintes 

empresas; em dois de setembro 1957 a Volkswagen inaugura sua fábrica em São Bernardo, 

em 1958, a Scania-Vabis Motores Diesel e posteriormente chegou a GM.

A produção de veículos no Brasil começou ainda na década de 50, com implantação 

das  fábricas  da  Mercedes  Benz,  Scania  (caminhões  e  ônibus),  Volkswagen,  Toyota,  Ford 

(automóveis e comerciais leves), General Motors (automóveis, comerciais leves, caminhões e 

ônibus) e Ford (caminhões). Todas estas empresas se concentraram na cidade de São Paulo ou 

no ABC-paulista. Santos & Pinhão (1999):

“A  produção  de  veículos  no  Brasil  iniciou-se  no  final  dos  anos  50,  com  a  
implantação das fábricas da Volkswagen, Toyota, Ford (automóveis e comerciais  
leves), Mercedes Benz, Scania (caminhões e ônibus) – todas em São Bernardo do  
Campo –, General Motors (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) –  
em  São  Caetano  do  Sul  –  e  Ford  (caminhões)  –  na  cidade  de  São  Paulo”. 
(SANTOS, Maria A. & PINHÃO, Caio Márcio; BNDES Setorial, Rio 
de Janeiro, n.10, p. 173-200, set. 1999).

Essa indústria automobilística de orientação fordista favoreceu ao Brasil se inserir no 

cenário internacional.  Todavia,  esta inserção seria  dirigida com base nas conjugações dos 

fatores externos e nas necessidades internas de desenvolvimento, diversificação e ampliação 

do  seu  parque  industrial.  A  busca  da  instalação  da  indústria  automobilística  acabou  se 

justificando,  no  tocante  ao  seu  caráter  motriz,  para  as  demais  atividades  industriais  e 

comerciais  que se inseriram em sua cadeia.  Por intermédio da demanda ampliada que ela 

provocou  na  economia,  estimulou  positivamente  efeitos  de  crescimento  no  território 

brasileiro, por meio de estímulo ao nascimento de atividades que passaram a fazer parte da 

cadeia  produtiva  da  indústria  automobilística.  Tais  atividades  se  concentravam  na  região 

sudeste do Brasil Addis (1997), Santos e Pinhão (1999), Casotti & Goldstein (2008):

“A indústria de veículos automotores, onde que se implante, sempre ensejou um  
surto  de  prosperidade,  por  assim  dizer,  ilimitado.  Indústria  de  integração  por  
excelência, seus efeitos suplantam os de qualquer outro setor” (ADDIS, Caren; 
Cooperação  e  desenvolvimento  no  setor  de  autopeças.  p.133-157, 
1997).
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Autores como Santos & Pinhão reiteram esta posição, pois informam que a indústria 

automobilística,  dada a forma como estrutura sua configuração produtiva e administrativa, 

tem a capacidade de movimentar uma grande cadeia de empresas que lhes fornecem os mais 

diversos serviços, e ainda impulsionar o desenvolvimento de atividades  complementares a 

sua:

“Em  que  pese  o  alto  grau  de  verticalização  dos  fabricantes  de  veículos,  
característico daquela época, foi sendo criado um imenso parque metal-mecânico  
de autopeças naqueles municípios, que viria a abranger, ainda, os municípios de  
Santo André e Diadema, entre outros”. (SANTOS, Maria A. & PINHÃO, 
Caio Márcio; BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.10, p. 173-200, set. 
1999).

Tem-se com esta constatação de  Santos e Pinhão (1999)  que com a instalação das 

montadoras  no  ABC  paulista,  estas  promoveram  mudanças  significativas  do  espaço 

geográfico que ocuparam, tanto para essa região quanto para o restante do país. Com base 

nestes indicativos, o processo de desenvolvimento da indústria automobilística no território 

brasileiro, pode ser compreendido a partir dos estímulos gerados e difundidos pela estrutura e 

configuração que a indústria automobilística assumiu. 

A  indústria  automobilística,  compreendida  a  luz  do  conceito  de  indústria  motriz, 

consolidou-se como resposta aos anseios nacionais de desenvolvimento industrial  e social, 

pois acabou provocando no território brasileiro mudanças  expressivas tanto em termos de 

modernização do parque industrial, como nas alterações do espaço geográfico e social que se 

instalara.  Ciente  das  alterações  conjunturais  e  estruturais  que  o  mercado  e  a  indústria 

automobilística vivenciavam globalmente,  o governo brasileiro desenvolveu uma estratégia 

desenvolvimentista  que consistiu  em fazer o território  brasileiro,  participante da geografia 

produtiva da indústria automobilística. Vindo o modelo adotado na época ser predominante 

até o fim da década de 80, quando novas modificações estruturais de caráter global voltam a 

afetar  esta  indústria  automobilística  no  território  brasileiro.  Shapiro  (1997);  Versiane  e 

Suzigan (1990).
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3.3  O  reflexo  no  Brasil  da  reestruturação  da  indústria 
automobilística mundial:

3.3.1 Nascimento e consolidação do toyotismo

O nascimento  e  desenvolvimento  do  Toyotismo  como  paradigma  da  3ª  revolução 

industrial, decorrem da forma como o Japão ao longo da década de 50 se insere na dinâmica 

produtiva  e  econômica  global,  como  um  forte  participante.  As  condições  em  que  se 

desenvolveu esta inserção residiram principalmente na incapacidade do Japão em adotar na 

íntegra o modelo fordista de produção. A geografia do Japão não comportava um modelo de 

indústria na concepção espacial do fordismo:  

“As adversidades econômicas vividas pelo país no período pós-guerra tornavam  
inviável  a  reprodução  de  um  modelo  que  exigisse  enormes  fábricas,  grandes  
quantidades  de  estoque  e  alto  número  de  funcionários–  premissas  básicas  do  
fordism”. (CASOTTI. Bruna Pretti; GOLDENSTEIN, Marcelo BNDES 
Setorial, Rio de Janeiro, n. 28, p. 147-188, set. 2008).

A partir desta restrição física, o Japão desenvolve um sistema produtivo simplificado, 

mais produtivo e menos oneroso. O modelo japonês, levando em consideração as restrições 

físicas geográficas em seu ambiente interno, opta por se desenvolver como uma economia 

voltada para abastecer o mercado externo. Estas características ambientais levaram a indústria 

japonesa a simplificar o sistema produtivo, encontrando nas inovações realizadas na Toyota, 

uma resposta adequada aos obstáculos que a produção industrial japonesa possuía. A história 

do Toyotísmo tem em Enji  Toyoda e Taichi  Ono, respectivamente fundador da Toyota  e 

engenheiro chefe,  como referência,  sendo personagens chaves.  Eles são responsáveis pela 

adaptação  do  modelo  fordista  de  produção  a  realidade  japonesa,  inserindo  nestes 

aperfeiçoamentos  orientados  no sentido de  uma produção mais  simplificada  (enxuta),  uso 

intensivo de capital e tecnologia, assim com um amplo controle da produção com fim de se 

obter menos desperdícios.  Conforme Casotti & Goldstein:

“Seus  pequenos  mercados  consumidor  e  de  trabalho  associados  à  escassez  de  
capital e de matéria-prima impediam a montagem de um sistema produtivo voltado  
para o consumo em massa. A solução foi dirigir a produção para o mercado externo  
e,  para  conquistá-lo,  era  imperativo  simplificar  o  sistema  produtivo”.  
(CASOTTI. Bruna Pretti; GOLDENSTEIN, Marcelo BNDES Setorial, 
Rio de Janeiro, n. 28, p. 147-188, set. 2008).
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As principais modificações que conduziram o Japão e o Toyotismo a um papel de 

destaque no cenário mundial residiram no uso intensivo de capital e tecnologia em detrimento 

do antigo uso intensivo da mão de obra. Através disto o Japão conseguia produzir com uma 

melhor qualidade e com um menor desperdício de tempo e material, ao longo do processo 

produtivo,  segundo  Casotti  &  Goldstein  (2008,  p.150) “Criava-se,  então,  o  conceito  de  

fábrica “mínima”, que focava em “estoque zero”, “desperdício zero”, “qualidade máxima”  

e mecanização flexível.” 

Com o sucesso destas adaptações, o modelo se disseminou pelo Japão e tornou-se uma 

eficaz solução para os obstáculos que a economia japonesa encontrava para se desenvolver. A 

adoção  do  modelo  criado  por  Toyota  conduziu  a  indústria  japonesa,  particularmente  a 

automobilística, a condição de paradigma produtivo. Viu-se na mudança ocorrida na indústria 

automobilística internacional, propiciada pelo modelo Toyotista, a difusão de uma série de 

inovações  gerenciais  e  produtivas  para  os  demais  segmentos  industriais.  Dando  assim 

continuidade ao processo deflagrado pelo fordismo. Para Casotti & Goldstein:

“Toyota, fabricante japonesa de veículos, apostou num sistema de produção mais  
enxuto.  Para  driblar  a  inexistência  de  escala,  optou-se  pela  flexibilização  da  
produção, na qual pequenas quantidades de uma grande variedade de bens eram  
fabricadas.  O  alto  custo  da  matéria-prima  exigiu  a  aplicação  de  técnicas  de  
controle da produção que reduziam os desperdícios gerados ao longo da cadeia”. 
(CASOTTI, Bruna Pretti; GOLDENSTEIN, Marcelo BNDES Setorial, 
Rio de Janeiro, n. 28, p. 147-188, set. 2008).

Alguns autores dentre eles Wood (1993) observam que a partir da década de 50 até 

meados de 90,  há gradualmente  a  assimilação na cultura organizacional  e  produtiva,  pela 

indústria  automobilística  ocidental,  dos  princípios  organizacionais  Toyotistas.  Esta 

assimilação é possibilitada pelo fato do Toyotismo, tratar-se fundamentalmente de:

“mistura  de  teorias  já  existentes,  aliado  a  novas  descobertas  importantes  
particularmente ao método de produção Just in Time, a novas foram de controle de  
qualidade  e  ao  valor  atribuído  a  relações  mais  próximas  entre  fornecedores  e  
usuários finais” (WOOD, Stephen J. 1993. p. 49-78).

Esta afirmação realizada por Wood possibilita compreender como o modelo toyotista, 

se propagou por meio da articulação física e conceitual, construída em bases fordistas. Casotti 

& Goldstein (2008) reiteram esta afirmação, pois creditam ao uso das técnicas toyotistas  na 

indústria automobilística, a responsabilidade pela flexibilização e organização da produção da 

metade do século passado até o presente período. Salientam ainda que a dinâmica empregada 
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pelo  novo  modelo  produtivo  possibilitou  o  uso  intensivo  da  tecnologia  disponível, 

racionalizando  muitas  das  etapas  produtivas  da  empresa.  Decorrente  desta  conjugação  de 

fatores, a empresa outrora verticalizada nos pressupostos do fordismo, neste novo momento se 

desverticaliza, fazendo com que haja uma maior aproximação e cooperação entre a empresa 

motriz  e seus fornecedores,  sob a lógica  da produção enxuta,  manifestando-se como uma 

“cadeia totalmente integrada”, explica Zawislak (2002): 

“Nesta  grande  empresa  desverticalizada,  a  sincronia  e  o  fluxo  dos  processos  
produtivos  são  possíveis  pela  utilização  das  práticas  gerenciais,  oriundas  do  
sistema  Toyota  de  Produção  (Just-in-time,  kanban,  qualidade  total” 
(ZAWISLAK, Paulo Antonio,2002. p.105-135).

Desta maneira o Japão juntamente com seu ingresso, acirra ainda mais a concorrência 

internacional,  impondo  um  novo  padrão  de  qualidade  e  produtividade  que  os  avanços 

gerenciais e tecnológicos o possibilitaram. Casotti & Goldstein (2008) afirmam que ao longo 

das décadas de 70,80 e 90 o conceito de produção aplicado pela indústria automobilística 

japonesa se torna hegemônico para o contexto produtivo e reprodução do capital.

3.3.2 Reestruturação da indústria automobilística no território 
brasileiro à luz da produção flexível

A idéia aqui sugerida, de que no Brasil a indústria automobilística está vinculada ao 

comportamento de tal setor em nível internacional, é reforçada por ações que reproduzem e 

impõem a este espaço geográfico as mesmas orientações que segue em âmbito internacional. 

Casotti & Goldstein (2008) reforçam esta idéia, argumentando que até meados da década de 

90 a produção e as vendas do setor automobilístico se encontravam estagnadas. E, com a 

abertura para o comércio internacional, a indústria automobilística no território brasileiro, teve 

que  se  adaptar  rapidamente  ao  ambiente  socioeconômico-produtivo,  há  muito  tempo 

transformado pela “terceira revolução industrial”, promovida pelos japoneses. Isso forçou 

para que tanto montadoras de automóveis quanto empresas do setor de autopeças passassem 

por  profundas  transformações  estruturais  e  conceituais  para  se  manterem  competitivas. 

Salientam que neste momento, as empresas japonesas, com posições já consolidadas á nível 

internacional, impuseram perdas substanciais em escala global para boa parte das empresas 

ocidentais. Desta forma, forçaram que estas empresas, a fim de se manterem competitivas, 

adotassem novas configurações e estratégias, culminando na exploração de novos mercados. 
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Com base neste argumento, a década de 90 pode ser caracterizada como período de re-

estruturação do parque industrial  automotivo  no Brasil.  Em função da abertura  comercial 

ocorrida  neste  período,  as  empresas  aqui  estabelecidas  se  adequaram  aos  parâmetros 

estabelecidos  pela  competição  global.  Santos  e Pinhão (1999).  Esta  re-estruturação  foi 

favorecida pelo plano de estabilização da moeda, o plano Real de 1994, sendo assim possível 

a partir da estabilização macroeconômica que ele promoveu desenvolver um plano de ação de 

médio  e  longo  prazo  para  modernização  e  re-estruturação  do  parque  fabril.  Também  se 

destaca que, através da estabilidade econômica, se criou um clima cercado de expectativas 

positivas sobre o crescimento do mercado interno, a ponto de estimular e dar sustentabilidade 

às  políticas  de  investimento  de  longo  prazo,  que  já  se  faziam  emergentes,  face  às 

contingências internacionais que agora o país se expunha. 

Santos e Pinhão (1999) agregam elementos que cooperam com a adoção da estratégia 

das  empresas  multinacionais  em  dirigir  seus  investimentos,  dados  os  cenários 

macroeconômicos que se desenhavam, para países como o Brasil. Segundo os autores:

“A decisão de investimentos em novas unidades levou em conta o crescimento do  
mercado interno e a integração Brasil-Argentina. Como pano de fundo, entretanto,  
tem-se  a  pressão  da  concorrência  mundial,  direcionando  as  montadoras  para  
reduzir custos e racionalizar as atividades, aumentar a variedade de produtos em  
plantas especializadas, assim como elevar sua participação no mercado mundial”. 
(SANTOS, Maria A. & PINHÃO, Caio Márcio; BNDES Setorial, Rio 
de Janeiro, n.10, p. 173-200, set. 1999).

Com isso, Santos e Pinhão (1999) ao explicarem este processo, descrevem como se 

efetuou a distribuição das atividades automobilísticas  pelo globo e,  em que circunstâncias 

essas  empresas  automobilísticas  direcionam seus  investimentos  aos  mercados  emergentes. 

Este movimento pode ser observado, pelo crescente ingresso de capital estrangeiro, na forma 

de investimento direto em empresas do setor de autopeças nacional, que ao longo da década 

de 90 ficara debilitado em função das perdas que teve quando foi exposta a concorrência 

internacional:

“A estratégia das montadoras, voltada para produzir próximo aos mercados e para  
a  crescente  internacionalização,  vem  buscando  aumentar  a  participação  das  
empresas no mercado mundial, principalmente com investimentos nos chamados  
mercados emergentes”. (SANTOS, Maria A. & PINHÃO, Caio Márcio; 
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.10, p. 173-200, set. 1999).
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 Segundo dados do SINDIPEÇAS, neste período houve um montante significativo de 

fusões e aquisições de empresas  brasileiras  por estrangeiras.  Cerca de 51,9% do valor do 

capital  investido  nas  empresas  associadas  ao SINDIPEÇAS eram de  origem nacional  em 

1994, mas a partir deste período foi diminuindo até chegar 18,1% em 2008. Dados estes, que 

confirmam o processo de reestruturação do setor. E sugerem que com a entrada de capital 

estrangeiro,  ao mesmo tempo em que o setor de autopeças se internacionaliza também se 

beneficia com o ingresso de novas técnicas produtivas e transferência de tecnologia. Casotti & 

Goldstein (2008). 

É tendo este cenário global - do final dos anos 80 início dos 90 - como pano de fundo, 

que  a  indústria  automobilística  no Brasil  é  envolvida  neste  processo de  globalização.  As 

empresas  já  instaladas  no  território  brasileiro,  como GM, FORD,  VW, reorganizam suas 

plantas e investimentos em nível regional, adotando os princípios da flexibilidade da produção 

que o modelo Toyotista impõe internacionalmente. Neste período, as montadoras começam a 

desenvolver projetos de plantas,  já adotando o modelo de consórcio modular,  levando em 

consideração  conceitos  logísticos  e  terceirização  de  atividades  dentro  do  complexo.  Para 

muitos autores, a terceirização que o modelo de produção enxuta induz se objetiva na diluição 

dos custos que outrora a montadora arcava, agora sejam diluídos entre os participantes do 

complexo automotivo que ela desenvolve. Pois compreendem que as montadoras com fim de 

manter posição no território nacional,  o fazem aproveitando da estabilidade da moeda e o 

aquecimento da economia, fazendo investimentos em novas plantas no território brasileiro. 

Estes podendo ser identificados pela evolução respectiva dos seus investimentos, tal como 

serão mostrados nas figuras 01 e 03 na página 54 e 55: Segundo autores:

“A  radical  terceirização  de  partes  e  peças,  com  o  advento  dos  sistemistas  e  
integradores de sistemas, foi posta em prática na concepção dessas novas fábricas.  
Com isso, o investimento direto essas plantas está focado na linha de montagem e  
no controle de qualidade, diluído com seus fornecedores principais”. (SANTOS, 
Maria A. & PINHÃO, Caio Márcio; BNDES Setorial, Rio de Janeiro, 
n.10, p. 173-200, set. 1999).

Casotti & Goldstein (2008) descrevem que estes investimentos para reestruturação do 

parque fabril  tiveram como  apoio  uma  política  industrial  desenvolvida  pelo  governo que 

levou o nome de Regime Automotivo.  A instauração deste na década de 90,  significou a 

instalação  das  novas  bases  para  modernização  do complexo  automobilístico  em território 
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nacional, propiciando uma nova onda de investimentos para o setor, tanto das montadoras 

como o setor de autopeças: 

“[...]  o  nome  de  Regime  Automotivo  visava  não  só  retomar  o  investimento  da  
indústria, mas ganhar competitividade a fim de aumentar as exportações. Abrangeu  
incentivos fiscais para as empresas que decidissem se implantar no país, além de  
benefícios  diferenciados  para  aquelas  que  escolhessem  as  regiões  menos  
desenvolvidas”. (CASOTTI, Bruna  Pretti;  GOLDENSTEIN,  Marcelo 
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 28, p. 147-188, set. 2008).

Esta  modernização  e  estímulos  propiciados  pelo  Regime  Automotivo  estiveram 

inicialmente centradas na política cambial adotada, que estabeleceu tarifas menores para a 

importação de bens de capital, bem como de matéria-prima, diminuição de IPI para estes itens 

e  também para itens  do setor de autopeças3.  Observou-se novamente,  que em função das 

dinâmicas econômica-produtivas, que se desenvolvem em nível internacional e da posição das 

indústrias  automobilísticas  aqui  em  destaque,  o  estado  brasileiro  em  nome  do 

desenvolvimento socioeconômico custodiou a reorganização desta indústria em seu território. 

Casotti & Goldstein (2008). As figuras 01 e 03 descrevem este comportamento.

Figura 01- Evolução do investimento (US$/ Milhões) no setor automobilístico (Montadoras)
 Fonte  Anuário da Indústria Automobilística Brasileira•2009

3 Os dados referentes a evolução do faturamento setor de autopeças podem ser visto através das tabelas 01 página 
115 e figura 02 página 116 em anexo. 
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Figura 03- Evolução do investimento (US$/ Milhões) da Indústria Autopeças 
Fonte:Anuário da Indústria Automobilística Brasileira•2009

A evolução dos investimentos  realizados  a  partir  do plano real  em 1994 até  1997 

demonstra em parte o esforço financeiro realizado com fim de modernizar o parque industrial 

brasileiro, contudo subentende-se que haja uma parcela significativa de capital estrangeiro de 

1994 até 2008, pois neste mesmo período a participação brasileira na indústria de autopeças 

teve uma queda de 33,8%.

3.4 Atual constituição, configuração e distribuição da indústria 
automobilística no território brasileiro

Como foi colocado anteriormente, a instalação do regime automotivo na década de 90, 

implicou numa transformação da estrutura da indústria automobilística no Brasil. Com base 

na  evolução  do  processo  de  1994  a  2008,  dados  da  ANFAVEA  2008,  informam  que  a 

indústria automobilística em território brasileiro compreende 27 diferentes  montadoras4 de 

automóveis  e  mais  500 empresas  de autopeças.  Atualmente  este  complexo conta  com 50 

fábricas que se diversificam na produção de auto-veículos e máquinas agrícolas automotrizes: 

automóveis  leves  e  pesados,  caminhões,  ônibus, tratores  de  rodas,  tratores  de  esteiras, 

colheitadeiras e  retro-escavadeiras.  Estes  estando  dispersos  em  8  Estados  brasileiros  nas 

regiões  Sul,  Sudeste,  Centro-oeste  e  Nordeste,  sediados  em  36  municípios.  Emprega 

diretamente  308.745 trabalhadores distribuídos na  indústria automobilística, este número se 

dividindo  em  112.745  nas  montadoras  de  veículos  e  196.000  no  setor  de  autopeças  no 

território. Indiretamente estima-se, que o número de empregos não se resume a isto, pois este 

4 ver anexo: quadro 01 página 114.
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não contempla os efeitos da cadeia que segundo dados da ANFAVEA, informam que esta 

implica um total de 1,3 milhões de pessoas.

3.4.1 Distribuição geográfica no território brasileiro

A  Indústria  automobilística  em  território  brasileiro  abrange  as  regiões  nordeste, 

centro-oeste, Sudeste e Sul. Tendo significativa importância a região Sudeste onde iniciou-se 

as  primeiras  e  principais  instalações  da  indústria  automobilística  nacional,  estando 

concentrado o maior número de empresas num total de 30 montadoras e aproximadamente 

337 empresas de autopeças. Abaixo se apresenta a tabela 02 com a localização das unidades 

fabris por estado.

Tabela 02. Distribuição geográfica da indústria automobilística

                                                 no Brasil

Região/ Estado
Máquinas 
agrícolas 

automotrizes

Motores, 
componentes, 

outros
Nordeste

Bahia 1
Ceará 1

Centro-Oeste
Goiás 1

Sudeste
São Paulo 4 6

Rio de Janeiro 1 3
Minas Gerais 1 1

SUL 
Rio Grande do Sul 5 2

Paraná 1 2
                   Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira• 2009

Com base nesta tabela é possível visualizar como o complexo automotivo no território 

nacional se distribuiu pela geografia brasileira, a partir de 1957.  Nesta observação há de se 

destacar  a  concentração  do  parque  industrial  na  região  Sudeste,  sendo  este  o  berço  do 

desenvolvimento  da  indústria  automobilística  no  Brasil,  tal  como  foi  indicada  quando  se 

informa o local de construção das primeiras fábricas de automóveis.

56



Sobre  esta  distribuição  geográfica,  com base  nas  fases  do  desenvolvimento  desta 

indústria  no  Brasil,  pode-se  observar  que  apesar  da  produção  de  veículos  iniciarem  e 

concentrarem-se no Sudeste, outras regiões se inserem no mapa da indústria automobilística 

indicando a gradual dispersão desta no território brasileiro

Santos e Pinhão (1999) verificam esta redistribuição em 1999 e a justificam sob o 

entendimento  do  processo  de  reestruturação  da  indústria  automotiva  na  década  de  1990. 

Levando em consideração que a entrada de novas montadoras de projeção global, no território 

nacional  conduziu  ao  emprego  das  novas  estratégias  e  práticas  produtivas  globais  que  a 

indústria  automobilística  passa  adotar.  Isto  evidência  a  busca  de  vantagens  competitivas 

através  das  desigualdades  territoriais,  agora  no  espaço-geografico  brasileiro.  A  figura  04 

mostra como se distribuíram as montadoras antes do regime automotivo até 1990 e 2006 doze 

anos depois da instauração deste.

Figura 04- Concentração Geográfica das montadoras por Estado
Fonte: Ângela, Maria & Pinhão, Caio Márcio; BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.10, p.173-200, set. 1999

Com esta observação de Santos e Pinhão (1999) sobre a desconcentração do parque 

automotivo  no território  brasileiro,  tem-se o ponto  de  partida  para  compreender  como se 

desenvolveu  a  movimentação  de  capitais  para  fora  da  zona  central.   Segundo  Casotti  & 

Goldstein (2008) validam esta posição e informam: 

“Se, no passado, a quase totalidade das montadoras situava-se na região do ABC  
paulista, atualmente, veículos automotores são fabricados em diversas regiões do  
país. Destacam-se a Bahia, onde a fábrica da Ford em Camaçari é responsável pela  
montagem de cerca de 10% dos veículos nacionais, o Paraná, com a implantação  
das unidades industriais da Volkswagen e da Renault, e o Rio Grande do Sul, que  
abriga uma moderna planta da General  Motors” (CASOTTI, Bruna Pretti; 
GOLDENSTEIN, Marcelo BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 28, p. 
147-188, set. 2008).
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Com base neste movimento do capital em território nacional, pode-se verificar dois 

pontos  importantes.  O  primeiro  é  que  o  capital  reproduziu  internamente  todas  as  bases 

organizacionais,  produtivas  administrativas,  em  que  se  reproduzia  internacionalmente.  O 

segundo é que decorrente destas, assim como internacionalmente, sua concentração em uma 

zona em particular, produziu rendimentos decrescentes de sua remuneração, levando-o assim, 

a explorar zonas periféricas em busca da desigualdade da remuneração dos fatores produtivos, 

a  fim de corrigir  estas  perdas.  Com isto,  pode-se compreender  como e porque a  General 

Motors vai instalar uma planta automotiva no Sul do país. 

3.4.2 Faturamento e produção da indústria automobilística em 

território brasileiro

O faturamento desde 1994 vem de modo geral ascendente tanto para montadoras como 

para as empresas de autopeças. O faturamento das montadoras5 de veículos em 2008 estava na 

ordem de 73.575 bilhões de dólares, já o da indústria de autopeças foi estimado em 44,1 

bilhões  de  dólares,  juntas  totalizando  117.675  bilhões  de  dólares,  valor  que  também 

contempla as exportações do setor, 734.583 unidades de veículos exportados. A respectiva 

evolução pode ser observada na figura 05. A evolução do setor de autopeças 

Figura 05- Evolução do faturamento (US$/ Milhões) no setor automobilístico (Montadoras) -
Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira• 2009

Os  dados  referentes  à  produção  nacional  também  se  apresentam com um gráfico 

ascendente a partir do ano de 1994. Em 2008 um total de 3.215.976 milhões de veículos foi 

5 Em anexo página 115 a tabela 03 apresenta faturamento das montadoras de 1994 a 2008
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produzido. Através deste total é possível verificar como se desenvolveu a produção depois da 

instalação  do  regime  automotivo.  Dados  referentes  a  produção  podem ser  observados  na 

tabela 04.

Tabela 04.                  Cronologia do número da produção de veículos no Brasil

ANO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PRODUÇÃO 1.581.389 1.629.008 1.804.328 2.069.703 1.586.291 1.356.714 1.691.240 1.817.116

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
PRODUÇÃO 1.791.530 1.827.791 2.317.227 2.530.840 2.612.329 2.980.108 3.215.976  

Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira• 2009

O aumento da produção segundo a própria ANFAVEA não representou o aumento do 

emprego  na mesma taxa  de crescimento,  pois  neste  momento  as  plantas  intensificaram o 

aumento de máquinas no processo produtivo. Cabendo destacar o caráter poupador de mão de 

obra que possuem os modelos flexíveis de produção, todavia segundo reportagem do dia 15 

de julho de 2009 no jornal Zero Hora a Vice-presidente da consultoria Booz & Company, 

Letícia Costa, informa que estudos recentes do BNDES estimam que a cada posto de trabalho 

criado nas montadoras surgem dois nos sistemistas e mais 8 em serviços relacionados.   

*

                                                                   *             *

Por fim, este  capítulo teve como finalidade, descrever resumidamente os fatos mais 

relevantes da criação e trajetória do desenvolvimento da indústria automobilística no território 

brasileiro. Por intermédio da literatura disponível foi possível compreender como o Brasil se 

inseriu na nova reorganização geográfica produtiva desta indústria. 

Também foi possível captar elementos que se agregam a idéia de que seu nascimento e 

o  desenvolvimento  neste  espaço  estiveram  e  estão  atrelados,  às  transformações  político-

econômicas  que  ocorrem  em  escala  global.  Neste  contexto  o  impacto  das  evoluções 

tecnológicas  ocorridas  do  fordismo  para  o  Toytismo  é  de  extrema  relevância  para  a 

configuração dos cenários produtivos econômicos que se constituíram do pós-guerra até os 

dias presentes. 

Segundo os autores aqui elencados, observa-se que a constituição de novos arranjos 

produtivos esteve atrelada ao uso intensivo de novas técnicas, tecnologias na produção de 

mercadorias e gestão administrativa das empresas que compunham estes arranjos em escalas 
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globais.  Sobre  esta  dinâmica  produtivo-comercial  se  estabeleceu  um novo movimento  de 

divisão do trabalho internacional e regional, possibilitando que novas regiões fizessem parte 

desta nova ordem produtivo-comercial que se estabeleceu do pós-guerra em diante.

Ao longo deste capítulo,  procurou-se vincular  a constituição e desenvolvimento da 

indústria automobilística em território brasileiro, em particular, as razões de caráter regional, 

mas  que  por  força  das  contingências  desenvolveu-se  sob  uma  orientação  produtiva  e 

comercial  de  âmbito  global.  O  que  trouxe  ao  debate  neste  capítulo  foi  a  análise  das 

transformações  de  ordem  produtiva  e  comercial,  representadas  pelas  dinâmicas  que  o 

fordismo  e  posteriormente  o  Toyotismo,  difundiram como  paradigmas  produtivos  para  o 

contexto produtivo-socioeconômico em escala global. 

Sendo  assim,  o  Brasil  se  insere  no  mapa  da  produção  internacional  de  veículos 

automotores em dois momentos. O primeiro com o governo JK década de 50, no qual um 

conjunto  de  ações  planejadas  e  coordenadas  pelo  governo  federal  aliado  aos  setores 

econômicos nacionais atraem e endogeniza a fabricação de automóveis no território nacional. 

E o segundo momento, nos anos 90 quando em face, a nova reconfiguração produtiva que o 

toyotismo impeliu a economia mundial, a indústria automobilística internacional (americana e 

européia) aqui instalada se moderniza para se manter competitiva internacionalmente face o 

avanço das empresas asiáticas no mercado mundial. 

As  razões  que  levam  a  GM  a  constituir  uma  planta  automotiva  na  Região 

Metropolitana  de  Porto  Alegre,  confirmam  e  refletem  o  grau  de  importância  dessas 

transformações para a empresa, frente aos cenários globais e nacionais que se constituem a 

partir  da  hegemonia  e  a  respectiva  utilização  dos  modelos  flexíveis  de  produção.  Assim 

atrelada à reestruturação e reorganização desta indústria pode-se vincular que a instalação da 

GM na Região  Metropolitana  de  Porto  Alegre,  no  município  de  Gravataí,  está  ligada  ao 

desenvolvimento  da  indústria  automotiva  em  território  brasileiro,  contemplando  em  seu 

propósito,  localização,  tamanho,  produto  desenvolvido  e  práticas  gerenciais,  toda  a 

complexidade  que  as  tramas  político-econômicas  regionais  e  globais  fizeram-se  presentes 

para este espaço.
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Capitulo IV

4.  O  COMPLEXO  INDUSTRIAL  AUTOMOTIVO  DE 

GRAVATAÍ:  HISTÓRIA,  DESCRIÇÃO  FÍSICA  E 

OPERACIONAL DO CIAG

Descrever a estrutura física e conceitual  em que a General Motors atua através do 

CIAG  é  de  suma  importância,  pois  isso  conduz  a  compreensão  das  alterações 

socioeconômicas  que a partir  do correspondente arranjo produtivo,  dinamizam o território 

aonde vem a se instalar e desenvolver suas operações. Tais descrições implicam destacar que 

o desenho do complexo no espaço geográfico que ocupa leva em consideração os aspectos 

operacionais que a organização da produção em âmbito internacional e regional requer. Sob 

estas ações neste ambiente se farão presentes as relações impostas pela empresa motriz, junto 

às empresas que compõem sua cadeia produtiva dentro e fora do complexo automotivo.  

O complexo automotivo criado pela GM na Região Metropolitana de Porto Alegre 

permite formar uma idéia sobre como a sua organização produtiva pode ser observada à luz 

dos comportamentos e ações pertencentes às empresas motrizes, Pólos de desenvolvimento e 

Clusters  Industriais.  Através  da  discrição  física,  conceitual  e  operacional  do  complexo,  é 

possível  buscar  uma compreensão  de  como se desenrolam as  interações  entre  os  agentes 

internos e externos no desenvolvimento dos produtos e processos produtivos existentes. 

Com  base  nesta  descrição  do  complexo  que  a  General  Motors  organiza  naquele 

espaço, o debate sobre Empresas Motrizes, Pólos de Desenvolvimento e Clusters tem neste 

capítulo um destaque especial. Pois, no desenvolvimento de suas atividades a GM através de 

sua demanda, estimula dentro e fora do complexo o aumento do emprego e renda no espaço 

econômico que doravante desenvolve suas atividades.

Sendo assim, este capítulo propõe na descrição dos processos produtivos e produtos 

que ali se desenvolvem, explicar por intermédio destes, como a GM e seus parceiros internos 

interagem ao ponto de estimularem transformações no tecido produtivo e econômico local. 
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4.1 O projeto Blue Macau: a história do CIAG

O CIAG foi concebido com o nome de projeto Blue Macau (Arara Azul), segundo os 

diretores da GM o nome escolhido faz referência a uma espécie de pequenas Araras azuis que 

são  conhecidas  por  manterem  apenas  um  parceiro  ao  longo  da  sua  vida.  Neste  sentido 

segundo os próprios diretores da GM, o projeto foi concebido pensando na união duradoura 

dos  parceiros  comerciais  como a  montadora.  Todavia,  o  nome  e  o  conceito  adotados  no 

complexo podem ser vinculados a uma nova leitura do efeito dominação descrito por Perroux 

(1967), como uma nova estratégia  de condicionamento das menores companhias frente às 

maiores.

As atividades da GM e do CIAG começam em 20 de julho de 2000, sendo esta a data 

em que foi inaugurado o complexo automotivo da GM em Gravataí, Região Metropolitana de 

Porto Alegre. 

O custo de implantação do complexo foi da ordem de aproximadamente  US$ 680 

milhões. Destes, US$ 375 milhões foram investidos pela GM, US$ 175 milhões pelos seus 

sistemistas  e US$ 130 milhões  pelo o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que se 

comprometeu na realização de investimentos em infra-estrutura. 

Em  sua  logística  e  geografia,  destaca-se  a  sua  localização  estratégica,  estando  o 

complexo localizado junto à BR 101 e a cerca de 40 km de Porto Alegre, as margens do 

estuário da Lagoa dos Patos, que leva até o porto de Rio Grande, possibilitando uma via 

marítima para entradas e saídas de mercadorias e ganhos logísticos para o complexo. A área 

ocupada é de 1,3 mil hectares de terreno, com 10.000 metros quadrados de área construída. A 

figura 06 mostra uma foto panorâmica do CIAG

Figura 06-Foto Aérea do CIAG  (Fonte: site CIAG)
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4.2 Produtos concebidos: Números da produção

Os produtos fabricados no interior da planta são automóveis modelos Celta, produzido 

a partir  de 2000 e Prisma,  produzido a partir  de 2007 (uma versão Sedan do Celta),  que 

juntos, somam um total de  1.035.147 automóveis, já produzidos e emplacados até julho de 

2009. Este número da produção se ampara por esta planta poder produzir 250 mil carros/ano 

através do uso da mais nova tecnologia de produção e automação disponível. A figura 07 

apresenta-se a foto do primeiro modelo de automóvel produzido no CIAG.

         

Figura 07- Foto do Celta 
Fonte: GMB

O CIAG foi projetado inicialmente para produzir 120 mil Celtas ano, mas em 2005 

recebeu  um investimento  adicional  na  ordem de  U$ 240 milhões  para  ampliação  de  sua 

capacidade  produtiva,  fazendo com que sua produção passasse para 240 mil  veículos/ano 

tendo em 2009 como um marco, pois neste ano foi produzido o milionésimo veículo pelo 

complexo. Cabe destacar que no período de 2000 a 2009 foram produzidos 144.208 Prismas e 

890.939 Celtas totalizando 1.035.147 de veículos já produzidos pelo complexo.  Atualmente é 

a planta automotiva mais moderna em atuação no mundo, sendo referência do uso enxuto e 

eficiente  das  ferramentas  gerenciais  e  tecnológicas  contemporâneas  na  fabricação  de 

automóveis. Até julho de 2009 o Celta e o Prisma tinham a seguinte cronologia de números de 

emplacamentos segundo consulta ao site da GM. A tabela 05 apresenta os números de carros 

produzidos e emplacados no CIAG até 2009. 
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Tabela 05- Cronologia do número de carros produzidos e emplacados no CIAG

ANO UNIDADES EMPLACADAS

2000 20.775
2001 91.174
2002 106.902
2003 114.800
2004 122.616
2005 119.882
2006 126.225
2007 126.253
2008 130.422

Jan a Jul 2009 76.098
TOTAL 1.035.147

 Fonte: GMB

Em  22  de  março de  2009,  em  função  do  sucesso  do  empreendimento,  a  montadora 

anunciou um investimento  de U$ 1 Bilhão a serem investidos  em 2010 na ampliação do 

CIAG, segundo matéria  do jornal  Zero Hora do dia  22 de março de 2009 N° 15915, tal 

investimento além de contemplar um aumento de 50% na atual capacidade produtiva, visará 

também  desenvolvimento  de  um  novo  modelo  de  automóvel  para  segmento  de  carros 

populares.  Com isso,  a expectativa é de que a empresa passe a produzir  cerca de 130mil 

carros  a  mais,  totalizando  370  mil  veículos/ano,  quando  concretizado  as  ampliações  do 

complexo.

4.3 Funcionamentos do CIAG: O modelo de produção flexível 

O  CIAG  conceitualmente  é  concebido  sobre  os  pressupostos  estabelecidos  pelo 

modelo  Toyota  de  produção,  que  globalmente  é  conhecido  pela  flexibilidade  do  uso  dos 

fatores produtivos envolvidos no processo de produção. Estes sendo atomizados pelo intenso 

emprego de robôs ao longo das linhas de montagem juntamente com o emprego de novas 

tecnologias de informação, sendo assim, juntos possibilitam uma rápida resposta as variações 

quantitativas e qualitativas pelas demandas por produtos recebidos pela fábrica. Os conceitos 

operacionais utilizados no CIAG são compreendidos globalmente como produção flexível, 

“enxuta ou puxada”. O uso destes modelos tem por objetivos aplicar o mais intensamente 

possível as técnicas de gestão toyotistas em todas as etapas do processo produtivo tais como: 
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atividades de manufaturas, distribuição, vendas e desenvolvimento de produtos em parcerias 

com fornecedores através da total integração da cadeia produtiva. Zawislak (2002).

“A  cadeia  sistematicamente  reestruturada  caracteriza-se  por  apresentar  forte  
integração entre seus elos, o que se concretiza por meio de relações interfirmas  
pautadas  por  uma  grande  interdependência  e  concretas  possibilidades  de  
cooperação”. (ZAWISLAK, Paulo Antonio,2002. p.105-135).

Conforme  Zawilask  (2002)  nesta  cadeia  totalmente  integrada,  os  principais 

fornecedores  das  empresas  se  encontram dentro  do mesmo terreno  ou no mesmo prédio, 

estando  próximo  o  suficiente  para  a  entrega  de  módulos  semi-acabados  na  linha  de 

montagem.  Em seu estudo sobre o complexo,  o  autor  informa que o modelo  escolhido e 

aplicado pela GM em Gravataí, no desenho da fábrica e disposição das empresas sistemistas 

dentro do CIAG, é um híbrido de condomínio industrial com consórcio modular. Tendo uma 

orientação voltada para a busca global e local de fornecedores de serviços e matéria-prima, 

envolvendo global sourcing e follow sourcing. Tal procedimento tem por finalidade conseguir 

fornecedores de insumos e produtos que possibilitem desenvolver o processo produtivo que 

atenda aos padrões de qualidades e produtividades globais. 

Segundo Zawilask (2002), através deste desenho de fábrica e disposições das empresas 

sistemistas dentro do complexo, os conceitos de produção “enxuta e puxada”, aplicados no 

CIAG,  possibilitam um maior  desempenho  para  todas  as  empresas  que  se  encontram no 

interior do complexo, pois oportuniza as saídas necessárias aos pressupostos que respeita. 

Neste modelo,  a empresa e seus sistemistas dividem a mesma área,  de tal  forma a 

obterem ganhos de tempo na entrega dos produtos ao atenderem os pressupostos da cadeia 

totalmente integrada. Esta lógica implica que a GM, através do CIAG, obtenha o máximo de 

produtividade,  devido à proximidade das firmas e o tempo economizado na montagem do 

produto que se tem nos condomínios industriais. Os modelos de produção flexível e puxada se 

assentam na produção de produtos em linhas de produções móveis, que adéquam a produção 

ao fluxo de pedidos estabelecidos pela demanda. (Conversani, 2008).

Com  isso,  tal  como  é  descrito  a  disposição  dos  agentes  e  como  interagem  no 

funcionamento da planta, no modelo de consórcio modular adotado pela empresa para gerir a 

produção de veículos, sugere uma integração equivalente a encontrada nas redes verticais de 

clusters, encontrando paralelo no caso alemão, onde grandes empresas se aliaram a empresas 

menores promovendo a cooperaçao interfirmas a divisão de tarefas entre os diversos agentes. 
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As  relações  empresa/sistemistas  e  agentes  externos  ao  CIAG,  vão  reforçar  a  atuação  do 

complexo automotivo como um Cluster. Isto se evidenciará na divisão de tarefas no processo 

produtivo, na comunicação e cooperação entre empresas, subcontratação de empresas locais e 

na comunicação com as entidades e agentes externos ao complexo. Este aspecto cooperativo 

interfirmas dentro complexo é destacado por Graziadio (2004):

“Há, contudo vários casos de fornecimento de componentes entre os  
sistemistas, dentro do condomínio. Por exemplo, as espumas dos bancos que  
são fabricados pela Pelzer e entregues a Lear, que monta os bancos.” 
(GRAZIADIO, 2004).

4.3.1 A ocidentalização do sistema toyota de produção: O GMS

O modelo produtivo desta planta refere-se ao modelo GMS (Global Manufaturing 

Sistem) criado pela GM, aproveitando o melhor uso dos paradigmas da produção enxuta. O 

desenvolvimento deste processo produtivo só foi possível após terem se passado vinte anos da 

joint venture da GM com a Toyota. A partir desta associação, a GM desenvolveu um modelo 

(adaptado) próprio de produção e administração, o GMS (Global Manufaturing Sistem), que 

passou a ser empregado gradativamente nas suas plantas automotivas pelo mundo. (Soares, 

2007)

             Sua execução baseia-se em cinco princípios: 

• Comprometimento das Pessoas; 

• Padronização;  

• Feito com Qualidade; 

• Menor tempo de Execução; 

• Melhoria Contínua. 

A importância deste sistema desenvolvido pela GM está na readequação do modelo 

ocidental por meio dos avanços proporcionados pelo sistema oriental. “Esse sistema de gestão  

é a Manufatura Enxuta customizada para a realidade da GMC, bem como para atender suas  

necessidades.” (Soares, 2007, p.75). 
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O modelo  GMS pode ser  entendido  como uma síntese  das  filosofias  produtivas  e 

gerenciais  do  sistema  de  produção  oriental,  adaptadas  ao  sistema  ocidental.  A  GM,  ao 

desenvolver este modelo, o fez com o objetivo de inserir o sistema de produção enxuta na sua 

cultura  administrativo-produtiva.  Neste  caso,  o  sistema  produtivo  de  produção  enxuta  é 

concebido  como  um processo  produtivo  onde todas  as  diferentes  partes  devem funcionar 

como engrenagens  de um só mecanismo,  em total  sincronia e  assim proporcionar  ganhos 

produtivos e qualitativos em todas as etapas do processo produtivo (Soares, 2007). 

4.3.2 Gerenciamento e operacionalização da planta 

A administração  da  dinâmica  produtiva  e  gerencial  utilizada  no  interior  do  CIAG 

segundo Borges Jr.(2004) é o GMS, sistema que passou a ser adotado nas novas plantas da 

GM em todo  mundo,  em função  da  economia  de  tempo,  custos,  ganhos  de  qualidade  e 

produtividade que as ferramentas que utiliza proporcionam. No caso do CIAG, em particular 

todos  os  cinco  pontos  centrais  são  dinamizados  pelo  uso  intensivo  de  um  sistema  de 

automação e tecnologia de informação, totalmente integrados. Esta sofisticação do GMS no 

caso do complexo de Gravataí tem como ponto alto a comunicação online da GM com os 

sistemistas de primeiro nível, que formam um total de 23 empresas. 21 empresas localizadas 

no  interior  do  CIAG e  duas  fora  do  complexo,  sendo que  uma  delas  está  à  margem do 

complexo e a outra em Porto Alegre. Assim tem-se que a GM organiza e articula a fabricação 

do Celta e do Prisma com o apoio das 23 empresas sistemistas que atendem sua demanda de 

produtos e serviços ligados a produção de veículos.

A  sincronia  proposta  pelo  GMS  através  da  produção  enxuta,  implica  numa  forte 

interação  e  integração  da  montadora  com  seus  sistemistas,  criando  um  ambiente  de 

cooperação  inter-firmas.  A  integração  proposta  pelo  sistema  respeita  os  princípios  da 

produção  totalmente  integrada,  que  consistem  no  estabelecimento  de  um  alto  nível  de 

cooperação entre os agentes envolvidos, capaz de reduzir custos oriundos dos desperdícios, 

normalmente encontrados nas relações  entre empresas.  Dentre este custos destacam-se,  os 

custos com informação, espaço, tempo, esforços, transportes e outros co-relatos. Desta forma 

o sistema de comunicação e automação do complexo é passível de ser interligado, tal como 

acontece com o sistema de vendas pela internet. (Soares, 2007).
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A comunicação da GM com as empresas no interior do complexo e com o exterior, 

antes e durante o processo produtivo se faz com o uso intensivo da logística e tecnologia de 

informação integrada, compreendendo o uso de e-business6 e e-commerce7. O e-business e o 

e-commerce possibilitam que a empresa tenha uma maior interação com seus fornecedores e 

demais parceiro comerciais, agilizando o processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos 

e o processo de venda de automóveis através do portal da GM na internet. (Zawislak, 1999)

Segundo (Zawislak, 1999) a logística que se constitui no interior do complexo engloba 

também  as  linhas  de  produções  tais  como  Kaizen  shops8,  one  piece  flow9,  e-JIT10 e  o 

Kanban11.  Estas  se  constituindo  importantes  ferramentas  administrativo-operacionais, 

oriundas dos sistemas Toyota de produção, que agilizam a montagem do veículo na linha de 

montagem. O seu uso possibilita um controle qualitativo e quantitativo simultaneamente (no 

caso do CIAG, online) sobre cada etapa da produção dos veículos.

  4.3.3 Processo produtivo: gerenciamento e abastecimento da linha 

de montagem

Segundo  Soares  (2008),  a  montagem  do  veículo  acontece  na  medida  em  que  as 

unidades que compõem a linha de produção são abastecidas com as peças e módulos semi-

acabados.  Abastecida  a  linha  de  produção,  esta  será  operada  a  partir  de  um software  de 

programação que gerencia fazendo o seqüenciamento do fluxo de matéria-prima empregado 

nesta. O software de programação da linha de montagem que o CIAG utiliza é conhecido 

6  e-business:  Em português significa  negócios Eletrônicos.  A empresa permite que o cliente ou o parceiro de negócios 
interaja com o seu banco de dados corporativo. Está focado não só nas transações comerciais, mas também inclui intercâmbio  
de informações, como forma de agilizar o atendimento. 

7 e-commerce: Em português significa comércio eletrônico.Forma de realizar negócios entre empresa e consumidor ou entre 
empresas, usando a internet como plataforma de troca de informações,encomenda e realização das transações financeiras.

8 Kaizen shops: Em português  (melhoria continua) zero defeitos, envolvimento de todos os trabalhadores no controle da  
qualidade e melhoria dos processos; minimizar o re-trabalho no final da produção, reduzindo os custos. 

9 one piece flow: Apena uma peça fica disponível na linha de montagem, fazendo que o operador produza apena o que a  

demanda exige.

10 E-JIT: é a aplicação da ferramenta “Just in time” agora eletronicamente. Desta forma a dinâmica produtiva do fluxo de  
matéria prima e controle de estoque no CIAG, são controlados através de softwears de gestão. 

11 Kanban: kanban é um método que determina a programação da produção segundo os princípios do JIT, dando assim o  
ritmo de produção através do fluxo de ordens dado pelos operadores através de cartões. 
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como  sistema  SAP12,  responsável  pela  programação  e  o  controle  do  fluxo  de  material 

fornecido pelos  sistemistas  ao respectivo  uso na montagem dos  veículos  pelo  sistema de 

produção enxuta.

Através da programação do fluxo de material ordenado pelo SAP, o abastecimento da 

linha de montagem ocorre seguindo a rotina que as ferramentas  KAISEN, JIT/ KANBAN 

estabelecem como ideais para a montagem do Celta e Prisma, conforme o número de pedidos 

recebidos pela fábrica. Desta forma, a partir do controle do SAP a GM mantém um canal de 

comunicação online com seus sistemistas, assim os comunica da necessidade de um número 

específico  de  suprimentos  (módulos  semi-acabados,  peças,  e  demais  componentes) 

necessários a montagem dos veículos. (Soares, 2008).

Soares (2008) coloca que em regra, antes de se dar início a este processo de produção, 

gerenciamento e fornecimento de suprimentos para a linha de montagem dos veículos,  as 

decisões da GM serão tomadas a partir de quatro pontos dentro do fluxo produtivo, sendo 

estes:  

• Canal de acesso entre cliente e servidor;  

• Banco de dados;  

• DCT (Database Configuration Tool); 

• Ferramentas para construir os bancos de dados necessários;

Soares (2008) descreve o processo do fluxo produtivo a partir das decisões baseadas 

nas informações disponíveis que tem a seguinte seqüência de operações dentro do complexo: 

Sistema de coleta (Milk-run); 

• Armazém de consolidação; 

• Itens seqüenciados; 

•  Entrega direta – material a granel; 

12 SAP é um software de Gestão Empresarial criado por uma empresa alemã que tem o mesmo nome SAP AG (SAP associação anônima). O  

significado da sigla é uma abreviação de Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, no idioma alemão, que quer dizer,  

em português  Sistemas,  Aplicativos  e Produtos para Processamento de Dados.Sistemas,  Aplicativos  e Produtos  para Processamento de  

Dados.
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• Armazém próximo à linha de montagem para abastecimento seqüenciado de 

conjuntos e subconjuntos e kanban (Just-in-time) para itens a granel.

Com  estas  seqüências  de  operações,  os  módulos  semi-acabados,  peças  e  demais 

componentes  coletados  distribuem-se  em  dois  destinos:  o  primeiro  destina-se  a  linha  de 

montagem,  indo  para  lá  cargas  fechadas  tal  como  motor,  bancos,  pneus  montados,  já 

classificados e ordenados pelo SAP. O segundo consiste em estocar o produto no armazém 

central da empresa transportadora, que será responsável pelas entregas à linha de montagem, 

de acordo com a ordem de pedidos feitos pela montadora.

Estes, já determinados pela seqüência de consumo estabelecidos pelo sistema Kanban 

que  irá  identificar  os  equipamentos  ociosos  e  determinar  ordens  para  seu  respectivos 

abastecimentos na linha de montagem. (Soares, 2008). 

No decorrer do processo, a partir da seqüencia estabelecida pelo SAP para a linha de 

montagem, o destino da informação gerada é definido pelo seqüenciamento das unidades, pós 

pintura,  depois  seguindo  para  linha  de  tapeçaria  e  por  último  chegando  à  linha  final  de 

montagem.  Todo este processo é passado eletronicamente para os fornecedores diretamente 

envolvidos, atualmente ao todo são 23, que têm de duas a quatro horas para a finalização e 

envio do componente para o ponto de uso na linha de montagem. Em outra etapa, quando o 

seqüenciamento é feito no armazém central da transportadora, as peças e subconjuntos após 

serem identificados e classificados são dispostos dentro do armazém, de tal modo a poderem 

ir diretamente para linha de montagem da GM ou fornecedores conforme a ordem dos pedidos 

estabelecidos pelo SAP, Kanban/ e-JIT (Soares, 2008).

Esta  velocidade  da  comunicação  possibilitada  pelo  grau  de  informatização  e 

automação  na  linha  de  montagem,  120  robôs  no  total  do  complexo,  fazem com que  os 

sistemas JIT/kanban sob o gerenciamento do SAP obtenham uma grande economia de tempo 

e consumo de matéria-prima ao longo do fluxo de produção, conduzindo a um alto grau de 

produtividade na linha de montagem. Este processo seqüenciado pelo SAP terá quatro etapas 

na linha de montagem dos automóveis: estamparia,  funilaria,  pintura e montagem final. A 

figura 08 descreve este processo.
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                   Figura 08-Etapas da montagem do veículo ( Construção a própria )

                                                           Fonte: Zawislak, 2000

O sistema informatizado de gestão utilizado na fábrica possibilita que todas as etapas 

da produção e montagem dos veículos sejam monitoradas, de acordo com Zawislak (2002):

“Há software de monitoramento da altura do veículo durante a montagem e todas as  
apertadeiras  são  elétricas,  o  que  possibilita  redução  do  esforço  físico  dos  
operadores. Em pontos estratégicos da linha, são colocados portais que garantem a  
qualidade ao final de cada processo. Por toda parte da fábrica, estão espalhados  
painéis digitais de segurança que informam a ocorrência de problema durante o  
processo”. (ZAWISLAK, Paulo Antonio, 2002. p.105-135).

Com  isto  tem-se  que  a  tecnologia  ali  utilizada,  a  fábrica  segundo  a  revista 

SINCOPEÇAS  (2000),  tem  capacidade  de  produzir  automóveis  que  possuem 

aproximadamente quatro mil peças no tempo de 2 min. O CIAG é um complexo onde a alta  

tecnologia em comunhão com os pressupostos da cadeia totalmente integrada, consegue obter 

um alto  rendimento  em sua  configuração  espacial,  dada  a  divisão  de  trabalho  dentro  do 

complexo. 

Tal configuração possibilita que estas 4 mil peças que compõem os automóveis, sejam 

divididas da seguinte forma, GM responsável pelo os módulos do motor e transmissão e cerca 

de 1,2 mil partes (incluindo as centenas de peças de aço que compõem a carroceria) o restante 

2,8 mil peças são divididas entre os sistemistas que trabalham na linha final da montagem do 

automóvel, instalando rodas, vidros, bancos, volantes, motor etc.
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4.4  Distribuições  de  funções  entre  montadora  e  fornecedores 

diretos 

A disposição e interação das atividades  dentro do CIAG se descrevem tal  como o 

figura 09 apresenta. Nesta figura pode ser visualizado como está à organização e distribuição 

física das empresas na área do CIAG, com a montadora GM á esquerda e os sistemistas á 

direita. A área ocupada pelo complexo possui alem da GM e dos 16 sistemistas de primeiro 

nível (fornecendo sistemas ou partes dos veículos) outras empresas não ligadas diretamente a 

produção que  realizam serviços  e  funções  auxiliares (alimentação,  transporte,  jardinagem, 

vigilância, manutenção, obras civis, entre outros). 

Totalizando  21 empresas dentro do perímetro do complexo exercendo as atividades 

descritas. Atualmente a GM e as empresas sistemistas se distribuem tal como apresentada na 

figura 09. 

Figura 09- Distribuição das empresas dentre e fora da área do CIAG  (Construção própria)

 Fonte: Zawislak, 2002

As 17 empresas que operam dentro do perímetro do complexo e demais empresas fora 

do perímetro do CIAG, mas que integram a cadeia produtiva da montagem do Celta e do 

Prisma tem seu ritmo de fornecimento de produtos para a montagem dos veículos, ditados 

pela  GM que se comunica  e  determina  os  pedidos  para estes  por  intermédio  do uso das 
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ferramentas e-jit/kanban. Quanto ao transporte de cargas, a GM estabeleceu para dentro e fora 

do  complexo  a  utilização  de  apenas  um  operador  logístico  que  atende  também  aos  84 

fornecedores de segundo nível fora do Rio Grande do Sul. 

Segundo  Zawislak  (2002),  o  complexo  sendo  projetado  sobre  os  pressupostos  da 

chamada  cadeia  totalmente  integrada,  implica  necessariamente  que  as  empresas  estejam 

próximas fisicamente para que possibilitem ganhos logísticos na produção e montagem dos 

veículos  “[...] tem como mote a transformação da organização da produção e do trabalho  

que passa a ser desenvolvida tendo como referência ao paradigma da produção enxuta”. 

Com  isso  observa-se  que  a  área  em  que  se  desenvolvem  as  atividades  da  montadora  e 

sistemistas,  foi  concebida  para  que  houvesse  uma  divisão  de  tarefas  de  produção  e 

compartilhamento da estrutura física e serviços com seus fornecedores. Fazendo com que os 

custos operacionais sejam menores. (Zawislak, 2002). 

Segundo  Graziadio  (2004),  em  Gravataí  os  sistemistas  instalados  no  CIAG  são 

responsáveis por 80% do valor agregado nos veículos, sendo que estes exercem um papel de 

coordenação dos serviços das empresas de segunda ordem. Por tais serviços eles recebem um 

pagamento maior da GM. Destaque-se que é a GM que faz a contratação dos sistemistas fora 

do  complexo  e  que  também  faz  inicialmente  o  primeiro  contato  com  os  sistemistas  de 

segundo nível, estipulando preços, volumes de produção e amortizações.

Tem-se que a composição, distribuição e organização dos agentes envolvidos dentro 

do  CIAG,  são  viabilizadas  e  atomizadas  pelo  modelo  de  produção  enxuta  adotado  pelo 

complexo.  Este  modelo,  que  alia  automação,  gestão  eletrônica  online  das  principais 

ferramentas do sistema toyotista, possibilita que as firmas mantenham intensa interatividade e 

comunicação no processo de montagem do veículo. 

Esta interatividade proporcionada pelas tecnologias de automação e comunicação faz 

com que o fluxo de produção seja impulsionado pelo número de encomendas feito a GM, que 

é transmitido aos sistemistas. Isto significa dizer que em função do compartilhamento das 

informações,  tanto  a  GM  como  os  sistemistas  atendem  a  uma  demanda  concreta  e  não 

projetada, pois o carro quando sai da planta está praticamente vendido.
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4.4.1 Integração e interação entre os agentes

O CIAG foi concebido objetivando a redução de custos que o modelo de consórcio 

modular  possibilita  assim a montadora e os sistemistas  dividem os investimentos,  tarefas, 

riscos e custos do condomínio e de produção do veículo. O desenho do CIAG contribui para 

redução das perdas comuns encontradas nas plantas automotivas convencionais, por meio da 

divisão de tarefas (Graziadio, 2004). 

Segundo  Graziadio  (2004)  a  interação  e  integração  entre  os  agentes  no  processo 

produtivo desenvolvido no interior do CIAG reforçam o efeito dominação de parte da GM 

paro os sistemistas e o comportamento de Cluster quanto à interação e integração dos agentes 

dentro do complexo. O efeito dominação se manifesta pela imposição de normas de condutas 

impostas  pela  GM  para  que  os  fornecedores  integrem  a  sua  cadeia  produtiva.  Já  o 

comportamento  cooperativo  entre  GM  e  sistemistas,  se  verifica  no  compartilhamento  de 

tarefas que nas plantas mais antigas são de responsabilidade da GM, tais como co-localização, 

co-designe  e  co-validação,  isto  significa  dizer  que  no  complexo  há  divisão  dos  custos 

administrativos,  produtos  projetados em conjunto com os  fornecedores  (peças,  módulos  e 

componentes) e validação conjunta dos processos produtivos de componentes dos módulos.

Desta forma a divisão do trabalho local, segundo Conversani (2008) se distribui tendo 

a cargo da montadora os serviços de prensa, funilaria, pintura e montagem final do veículo. E 

a cargo dos sistemistas ficam as funções de fornecer peças estampadas, painel de sistema de 

exaustão, plásticos, vidros, radiadores, bancos e interiores. Em relação à divisão do trabalho o 

complexo informa que a aquisição de serviços e suprimentos  vai além dos sistemistas de 

primeiro nível localizados no interior do complexo englobando empresas de Gravataí, Região 

Metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul.

As demandas por suprimentos do complexo, segundo o boletim informativo do CIAG 

(2009),  movimentam  e  mantém  relações  com  mais  500  empresas  locais  que  o  atendem 

fornecendo algum tipo de suprimento ou serviço. Através do contato com estas 500 empresas 

a dinamização no tecido econômico e produtivo local e regional provocada pela demanda e 

compras do CIAG de 2000 até 2006 tem um saldo de R$ 3.5 bilhões em compras locais juntos 

aos sistemistas de segundo nível dentro do estado do Rio Grande do Sul.
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Quanto aos produtos que os sistemistas fornecem ao complexo, há de se destacar que 

estes em muitos casos não fabricam os componentes e peças localmente, importando de suas 

fabricas  em outros  estados  da  União. Tal  situação  se  verifica  em função  do  contrato  de 

exclusividade no fornecimento de produtos e serviços que os sistemistas mantêm com a GM. 

Em função deste contrato de exclusividade, a fabricação de alguns componentes localmente se 

torna  inviável  economicamente  para  muitas  empresas,  dada  a  complexidade  e  a  pequena 

escala de produção e os altos custos industriais que estas peças, módulos e serviços implicam.

Sob esta condição, muitos dos sistemistas ou recebem os componentes das matrizes 

situadas em outros estados ou montam estes componentes a partir da compra de peças junto 

aos sistemistas de segundo nível, muitos na condição de produtores locais. Tais produtos e 

serviços  fornecidos  são  descritos  no  quadro  02  enquanto  que  a  quadro  03  apresenta  os 

principais  sistemistas  discriminando  sua  nacionalidade,  produto  (sistema)  e  número  de 

colaboradores.

Componentes fornecidos pelos sistemistas  Linha de Montagem

Bancos X
Escapamentos X
Pneus e rodas X

Eixos X
Suspensão X

Sistema de combustível X
Chicotes X
Portas X

Estampados médios e pequenos X
Vidros X

Pára-choques X
Arrefecimento / Refrigeração X

Teto (forro) 
Tapetes, isolação 

X

Linhas de freio X
Iluminação X

     Quadro 02- Atividades realizadas pelos sistemistas na linha de montagem
                                                                   Fonte: Conversani (2008)
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Empresas

Pais de 
origem

Ano de 
fundação

Sistema que produz em 
Gravataí

N° 
Colaboradores 

Artebe Brasil 1934 sistema de iluminação- 
faróis e lanternas 62

Arvin-
Meritor EUA 2000 sistema de exaustões-

escapamento  

Bosal-
Geobras Holanda 1923

Kit ferramenta-macaco, 
chave de roda e portas-

ferramenta
3

Delphi EUA 1942
sistema de Chassis-

suspensão dianteira e 
conjunto do eixo traseiro

70 e 20 
terceirizados

FSM-
Fanaupe Brasil 2000

sistema de fixação – 
parafusos porcas e 

arruelas
 

Goodyear EUA 1898 Pneus  

Inylbra Brasil 1967
tapetes, carpetes e 
isoladores termos- 

acústicos
32

Lear EUA 1917
Montagem de 

portas,bancos e 
revestimento do teto

280

Pelzer Alemanha 1969
Injeção plásticos fornece

150Aproximadamente
70 itens

Polyprom Brasil 1967

Pequenos estampados- 
metálicos Fornece 

aproximadamente mais 100 
itens

 

Sogefi Itália 1948 Sistema de filtração-filtro 
de óleo,ar e de combustível  

Saint-
Gobain França 1665 Vidros 32

IPA/Soplast Brasil 1997 Componentes sopra-
tanque de combustível. 80

TI Brasil Inglaterra 1907

Sistemas de condução de 
fluídos para 

freio,combustível,direção 
hidráulica e mangueiras 

para sistema de ar-
condicionado

100

Valeo 
Térmico França 1923

Sistema completo de 
climatização, sistema 

completo de arrefecimento 
do motor,sistema de 

limpador traseiro

13

Siemens 
VDO Alemanha 1919

Cockpits- mais conhecidos 
por painéis veiculares- 

onde se localizam o 
volante, painel de 

instrumentos, velocímetro 
conta giro, módulo de ar, 
coluna de direção, servo 

freio e pedaleiras
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 Quadro 03-Empresas e suas respectivas funções dentro do perímetro do CIAG 
Fonte: CIAG

A GM, por ser uma empresa de atuação global, necessita que seus fornecedores sejam 

altamente capacitados.  Segundo Zawislak (2002) a GM impõe uma série de pré-requisitos 

para que as empresas  possam se tornar sistemistas  de primeiro ou segundo nível,  os pré-

requisitos,  segundo  Zawislak  (2002)  e  Conversani  (2008),  se  distribui  em estratégicos  e 

operacionais. Os  requisitos  estratégicos  se  referem  a  saúde  financeira,  certificação, 

competência para parcerias, integração eletrônica e co-design, enquanto que os operacionais 

se referem a padrões internacionais de custo, qualidade, quantidade e preço.

Abaixo são descritos os objetivos operacionais e estratégicos,  juntamente com suas 

implicações.

Requisitos estratégicos e operacionais, segundo Zawislak (2002): 

• Saúde Financeira: perfil faturamento, investimentos, custos e preços;

• Certificação (ISO e QS): ISO e QS 9000;

• Competência para formar parcerias: parcerias em geral;

• Integração  Eletrônica  (externa  e  interna):  EDI,  e-mail,  homepage, 
CAD/CAM, ERP;

• Co-design Técnicas de gestão;

• Padrões  internacionais  de  CQQP:  custo  e  preço,  perfil  dos  clientes, 
indicadores  de  qualidade  (TPM),  MASP,  lay-out  celular,  CEP,  FMEA,  vendas 
internacionais;

• Logística:  entregas  e  recebimentos,  técnicas  de  gestão  (Kanban,  JIT, 
APQP, PAPP);

• Mão-de-obra qualificável: Perfil RH, treinamento;

• Desperdício: retrabalho, peças devolvidas (de clientes e para fornecedores), 
redução de estoques, redução lead-time.

Esta ordenação tem por objetivo prover ganhos produtivos e qualitativos na dinâmica 

interna  do  complexo  e,  assim,  viabilizá-lo  economicamente.  Através  destes requisitos 

estratégicos se  estabelecem  pré-condições  para  que  a  integração  e  cooperação  entre  as 

empresas  se  desenvolvam.  Estes  critérios  estão  ligados  a  posição  e  práticas  globais  da 

indústria  automobilística,  quanto  à  produção  e  comércio  de  automóveis,  ocorrendo  a  sua 

busca de qualidade e baixos custos produtivos em escala global.
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Segundo os próprios diretores da GM, o CIAG foi concebido para fazer parte desta 

dinâmica global de indústria automobilística. Sendo assim, as empresas que desejam entrar na 

rede de sistemistas, ou que já são sistemistas da GM, devem estar alinhadas as tendências 

globais.  Garcia  (2004) e Conversani (2008) colocam que uma das estratégias  da indústria 

automobilística mundial no pós-guerra se assenta em fazer partícipes regiões periféricas, no 

fluxo produtivo de automóveis. Garcia (2004) justifica dizendo: 

“Independente da estratégia, as montadoras valem-se de dois elementos-chave de  
competitividade: a inovação (para produto, para processo, para redução de custos,  
para  flexibilidade,  para  qualidade  e  para  antecipação  ao  mercado)  e  a  
internacionalização  das  relações  com  fornecedores  e  dos  investimentos,  
especialmente nos países em desenvolvimento”. (GARCIA Sandro R, Tese de 
Doutorado, 2004).

Com base neste processo produtivo, a tecnologia empregada na montagem do Celta, 

possibilita que sua montagem leve o tempo já descrito para cada unidade. Desta maneira, com 

a  linha  de  montagem  em  pleno  trabalho,  a  produtividade  do  processo  possibilita  uma 

produção média de trinta e cinco veículos por hora (Zawislak, 2002). 

4.5 Influências do complexo no espaço regional que ocupa

Compreender  como  se  desenvolvem  as  alterações  geográficas  e  socioeconômicas 

promovidas pelo CIAG aos seus arredores, implica em saber como o complexo desenvolvido 

pela  GM  se  organiza  e  está  disposto  espacialmente  na  geografia  que  ocupa.  Com  esta 

compreensão, é possível identificar os mecanismos pelos quais o CIAG dinamiza o mercado 

de trabalho local, estas alterações estando profundamente vinculadas na difusão das mudanças 

de caráter produtivo-comercial que estrutura de forma conceitual e posiciona geograficamente 

o  complexo  automobilístico,  estabelecendo  bases  para  manter  relações  comerciais  e 

produtivas com o seu entorno. 

Os autores colocam de forma positiva que os pólos automotivos estimulam o tecido 

socioeconômico local a modernizar-se através da transmissão de conhecimento e tecnologia, 

destes para os agentes locais. Informam que para atender e fazer frente à procura global que a 

indústria  automobilística  exige,  as  empresas  e  instituições  locais  devem  investir  na  sua 

reestruturação física, conceitual com base na integração econômica produtiva que o processo 

de  globalização  propõe.  São  enfáticos  que  sobre  esta  ordem  globalizante  o  mercado  de 

trabalho local nas regiões periféricas é profundamente alterado, devido ao processo produtivo, 

que via de regra é poupador de mão de obra e exige que os salários sejam baixos e as leis 
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trabalhistas sejam mais flexíveis que as legislações trabalhistas dos países centrais.  Garcia 

(2004); Conversani (2008).

Os  autores  debatem  como  os  Pólos  Automotivos  implicam  na  dinâmica  do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional, que a criação e desenvolvimento do CIAG 

em Gravataí, levando à alteração de sua dinâmica econômica, onde os agentes locais; poder 

público,  empresas,  instituições  de  ensino  e  trabalhadores,  devem  se  adaptar  á  dinâmica 

produtivo-comercial que o CIAG estabelece localmente com base numa orientação de caráter 

global.  Trazendo a tona os principais pontos que os debates sobre Pólos, Clusters e cadeias 

mercantis  globais  apontam  como  fundamentais  na  instalação  e  desenvolvimento  desses 

arranjos  produtivos,  tais  como  cooperação  entre  as  firmas,  participação  dos  governos  e 

entidades locais dando apoio político institucional e financeiro.

Notícias  e  reportagens  sobre  o  CIAG  colocam  que  a  inserção  da  montadora  na 

sociedade local se dá, em parte, pela estrutura gerencial que adota internamente no CIAG, 

externalizando  o  modelo  de  administração  e  de  produção  desverticalizada  adotados 

internamente  e  também os  estendendo  para  os  agentes  econômicos  locais.  Isto  é,  a  GM 

através  das  compras  de  insumos  e  serviços  locais  desenvolve  laços  comerciais  com  a 

sociedade local, fazendo desta partícipe da divisão de tarefas na fabricação dos automóveis e 

forçando-os a se adaptarem aos padrões e práticas produtivas adotadas pela empresa. Isto é, 

visto a luz do efeito dominação, a GM força a qualificação de seus parceiros comerciais nos 

mais diversos níveis, isto porque por intermédio da sua demanda de produtos e serviços os 

obriga a uma reestruturação da gestão administrativa e do seu processo produtivo fazendo 

com que seus produtos tenham padrões qualitativos e preços globais. De acordo com Garcia:

“[...] empresas de segundo nível, geralmente locais embora haja também empresas  
externas (de outros estados e mesmo do exterior). O número de fornecedores locais  
(peças, insumos, serviços) conectados aos diferentes níveis do CIAG passou de 69  
empresas,  no  ano  de  2000,  para  462  empresas,  em  2003,  apresentando  uma  
tendência de substituição gradativa de fornecedores de outros estados por empresas  
locais,  à  medida  que  estas  se  adaptem aos  padrões  de  exigência  do novo pólo  
industrial”. (GARCIA Sandro R, Tese de Doutorado, 2004).

Conversani (2008) coloca que este efeito é observado na economia local através do 

aumento das compras do complexo junto aos fornecedores de segundo nível e prestadores de 

serviço locais. Informa que até 2006 a GM já gastou R$ 3,5 bilhões. 

A forma como a GM se insere neste espaço e como organiza terceirizando o emprego 

e trabalho, tanto dentro do complexo quanto fora, torna-se um fator decisivo no âmbito do 

trabalho local. 
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A dinamização que ocorre na esfera do trabalho se desenvolve sob três formas, uma 

direta  e  duas indiretas  ligadas  às demandas por insumos e  serviços de toda ordem que o 

complexo consome do exterior e ao efeito renda que se manifesta através do aumento da 

renda local. A forma direta consiste na abertura de postos de trabalho no próprio CIAG (GM e 

Sistemistas)  as  duas  indiretas,  estão  vinculadas  aos  postos  de  trabalho  que  se  abrem nos 

sistemistas de segundo nível e aos postos de trabalho que se abrem no comércio e serviços 

públicos, dado o aumento da renda que o complexo, conforme seus gastos proporcionam.

Segundo a publicação, Carta de Conjuntura de junho de 2008, feita pela Fundação de 

Economia  e  Estatística  do  Rio  Grande do Sul,  em 2001 após  um ano do início  de  suas 

atividades, a cidade de Gravataí sede do CIAG, obteve um aumento na ordem de 98,5% no 

contingente de empregados formais nos dois segmentos industriais em que a GM e os seus 

principais  sistemistas  se  inserem  (fabricação  de  automóveis,  caminhonetas  e  utilitários, 

fabricação de  peças  e  acessórios  para  veículos  automotores),  segundo a FEE seus  efeitos 

foram sentidos em toda a Rede Metropolitana de Porto Alegre, levando a uma alteração na 

ordem de 27,8% o número de pessoas empregadas. Em números absolutos o CIAG abriu 2000 

postos de trabalhos distribuídos em 1000 postos na GM e 1000 nos sistemistas. Atualmente o 

número de trabalhadores empregados vinculados de alguma forma ao complexo é da ordem 

de 5200, tais dados comprovam uma alteração positiva no nível de emprego local. 

*

*              *

Tem-se  na  GM,  como  indústria  motriz  e  o  complexo  automotivo  criado  por  ela 

entendido como um Cluster, duas constatações: a primeira vinculada à sofisticação do efeito 

dominação,  (Perroux,  1960)  GM  para  com  seus  fornecedores.  Este  efeito  se  materializa 

através da comunicação existente entre os agentes, se propagando e se estendendo por toda a 

cadeia  de  abastecimento  de  produtos  e  serviços.  A  segunda  vinculada  ao  complexo  que 

entendido como Cluster tem dois destaques, primeiro que este faz das relações e processos 

produtivos desenvolvidos no seu interior, exemplo para os agentes locais fazendo que haja 

transferência de novas técnicas e tecnologia para a sociedade local. A segunda é com que 

dado o  seu vínculo  com a  indústria  automobilística  global,  força  as  entidades  públicas  e 

privadas trabalharem juntas no sentido de gerarem externalidades favoráveis a reprodução do 

capital nesta geografia.
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Sobre tais argumentos, a estrutura física e geográfica em que o CIAG se desenvolve é 

sim um fator  diferencial  para  que  a  intensidade  dos  efeitos  de  dominação  e  polarizantes 

influam no espaço geográfico que se insere. Somam-se a estes o desenvolvimento do efeito de 

causação circular progressiva, que promove profundas transformações econômicas, pois que 

através do aumento da renda, não só eleva o padrão de vida como estimula a qualificação e 

adensamento  do  tecido  produtivo  já  existente,  assim  como  estimula  a  criação, 

desenvolvimento de novas atividades local e regionalmente.

 Tem-se  que  a  GM  através  do  CIAG  acaba  assumindo  nesta  geografia  e  espaço 

econômico, um papel indutor de desenvolvimento socioeconômico, alterando positivamente a 

dinâmica e articulação da economia local. A divisão de tarefas da GM com os sistemistas, não 

significa um enfraquecimento da GM como empresa motriz, mas sim um aprimoramento nas 

relações  produtivas  que  a  flexibilização  produtiva  adotada  para montar  os  automóveis  no 

CIAG possibilita. A partir desta flexibilização, a GM estabelece laços comerciais através de 

contratos de fornecimentos de serviços e produtos que se estendem além das fronteiras do 

complexo  automotivo  e  assim  afetam o  tecido  produtivo  local,  dinamizando  a  esfera  de 

trabalho em função da demanda por produtos e serviços gerados.  

Com base nesta descrição realizada da planta, e nela, as relações que a GM mantém 

com os agentes que interagem no espaço que ocupa, torna-se possível analisá-la a luz das duas 

matrizes  propostas.  Por  intermédio  da  forma  como  a  GM  trata  seus  parceiros  diretos  e 

indiretos, tornando possível observar como estes se desenvolvem e passam a disseminar a 

cultura organizacional produtiva da empresa para além das fronteiras do CIAG. Isto podendo 

ser  constatado  pelo  comportamento  das  empresas  vinculadas  a  FIERGS  (Federação  das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) que passaram a pressionar o governa estadual e a 

montadora para que parte dos hum bilhão de reais a serem investidos na ampliação do CIAG 

sejam gastos com a aquisição de produtos e serviços locais. 

Indicando que passados 10 anos de sua instalação a GM e as empresas sistemistas que 

compõem e atendem o CIAG, através das relações comerciais e institucionais que mantém no 

tecido socioeconômico local, induziram os agentes locais a se modernizarem e tornando-se 

aptos  a  fornecerem  produtos  e  serviços  com  qualidade  e  preços  equivalentes  aos  que  o 

complexo importava ou do exterior ou de outros estados. 

Capitulo V
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5. DINAMIZAÇÃO SÓCOECONÔMICA PROVOCADA PELO 

CIAG  NO  MERCADO  DE  TRABALHO  E  TECIDO 

PRODUTIVO

O presente capítulo tratará da dinamização socioeconômica provocada pelo GIAG no 

mercado de trabalho e no tecido produtivo.

Neste item tem-se por finalidade fazer uma análise comparativa e descritiva referente 

ao  Grande  Setor  de  Atividade  Econômica  segundo  IBGE  (GRSET  IBGE,  Seis  grandes 

grupos), estabelecimentos e empregos vinculados diretamente ao setor automotivo. Afim de 

que se possa compreender e contextualizar o processo de dinamização socioeconômica para 

cidade de Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Tendo como 

marcos temporal o anúncio da vinda da GM em 1997 e o início das operações do complexo 

em 20 de julho de 2000.

O Complexo Industrial automobilístico de Gravataí desde o início das tratativas, para 

sua instalação foi cercado das mais diversas expectativas quanto ao impulso que este daria a 

economia  do  Rio  Grande  do  Sul,  Região  Metropolitana  de  Porto  Alegre  e  ao  próprio 

município. Segundo Fligenspan & Calandro (2002), logo após o anúncio da decisão da GM 

em instalar-se no Rio Grande do Sul, houve um amplo debate sobre os impactos que este 

empreendimento teria em termos de crescimento de emprego e renda.

As expectativas que cercavam a instalação de uma planta automotiva no RS antes da 

construção do CIAG eram muito elevadas. Baseavam-se nas experiências recentes, tais como 

as ocorridas em Minas Gerais e no Paraná, onde a constituição de um pólo automobilístico 

transformou as geografias econômicas locais via efeito renda. A literatura aqui consultada 

informa que tal efeito renda possibilitou um aumento do volume de capital nestas regiões e 

estimulou a modernização dos respectivos parques industriais que juntamente com o ingresso 

de novos agentes, teve como conseqüência aumento da renda global e a abertura de postos de 

trabalhos tal como apresentam Santos e Pinhão (1999). 

O processo de dinamização do mercado de trabalho induzido pela criação do CIAG 

possibilita uma discussão que contempla três eixos de debates sobre o poder de dinamização 

que  estes  tipos  de  empreendimentos  induzem na  geografia  econômica  local.  O  primeiro 

informa que o modelo flexível de produção que seria utilizado na planta, não induz a abertura 
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de novos postos de trabalho na dimensão das expectativas  dos gestores  estatais.  Segundo 

Fligenspan & Calandro, 2002: 

“Evidentemente,  as  novas  plantas  elevam  substancialmente  a  produtividade  da  
indústria automobilística e a qualidade dos novos veículos. No entanto, o impacto  
sobre o mercado de trabalho é bem reduzido, contribuindo relativamente pouco  
para  a  redução  no  nível  de  desemprego,  visto  que  as  novas  tecnologias  são  
poupadoras de mão-de-obra”. (FLIGENSPAN FIávio B. & CALANDRO, 
Maria L., Indic. Econ. FEE, Porto Alegre, v.30, n.3 p.5-30, dez 2002).

O segundo, na visão de  Pochmann (2002), é  que apesar da abertura  econômica,  o 

ingresso das atuais tecnologias poupadoras de mão de obra, não há ainda alguma evidência 

clara sobre o aumento do seu uso correlacionado com a redução do emprego. Para o autor:

“Este  aspecto  coloca  sob  suspeita  os  argumentos  que  valorizam os  ganhos  de  
produtividade como decorrência da abertura econômica e imposição às empresas  
de um movimento de modernização e racionalização da produção - fruto do novo  
paradigma  tecnológico-empresarial  essencialmente  poupador  de  mão-de-obra.  
Ademais ressalta-se também que a correlação entre avanço tecnológico e redução  
de emprego não é obvia.”   (POCHMANN, Márcio - Acessado no site:< 
http://www. eco. unicamp. br/artigos, 2002).

O terceiro, conforme Garcia (2004) argumenta que no caso particular dos novos pólos 

automobilísticos, estes certamente trazem consigo avanços em termos de gestão e tecnologia 

oriundos de uma nova organização da produção e circulação global. O caso de Gravataí é um 

exemplo  disto.  Os  dados  apresentados  sustentam  que  mesmo  a  planta  automotiva  sendo 

poupadora  de  mão  de  obra,  os  efeitos  dominação,  fluentes  e  de  causação  circular  dela 

oriundos, compensaram esta limitação da planta na quantidade de mão de obra utilizada. Isso 

se constata,  pois os dados analisados descrevem que no período de nove anos houve um 

aumento significativo do emprego e da atividade produtiva tanto para  a cidade como para a 

RMPA e o RS, com a instalação do complexo automotivo. 

Por intermédio da análise destas variáveis, a investigação proporcionou compreender 

como a instalação da planta automobilística de orientação Toyotista afetou o tecido sócio-

produtivo e o mercado de trabalho local e regional. 

5.1 O mercado de trabalho no RS, RMPA e Gravataí antes CIAG 

e pós CIAG
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Esperava-se que com a implantação de uma planta automotiva na região dinamizasse 

os mais diversos setores da economia regional e local, tal como acontecera no processo de 

instalação da indústria automotiva em território nacional. Estas expectativas geradas tinham 

raízes no meio das autoridades representativas regionais e locais, que em 1994 divulgaram um 

plano de ação acompanhado de projetos de leis que visavam desenvolver condições para que 

montadoras de veículos se instalassem no Estado.

O conjunto de metas organizadas pelo executivo e legislativo do Rio Grande do Sul, 

foi conhecido como Dossiê GM, nele os dois poderes, expunha os objetivos, ações e razões 

para buscar e atrair para o território Riograndense uma grande empresa automobilística. A 

prova de sua determinação pode ser verificada conforme as leis que objetivaram a criação da 

Companhia Especial de Implantação do Complexo Automotivo. (Pinheiro & Motta, 2001).

Pinheiro & Motta (2001) destacam parte do texto do projeto de lei, em que o Estado 

justifica seu objetivo de atrair  e criar  condições para o desenvolvimento de uma indústria 

automotiva no território Riograndese:

“[...] é do interesse do Estado atrair indústrias automotivas ... tendo em vista que  
este  tipo de empreendimento,  além de gerar empregos  diretos  e  indiretos,  [...]  
fortalecendo a economia do Estado, consolidando um novo pólo industrial de alta  
tecnologia na região em que se localiza”.  (DOSSIÊ GM. Processos Legislativos 
20.951/94.1 e 21.473/94.7. Porto alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, 1994).

Tem-se como base a posição e expectativa firmada pelos poderes públicos locais. O 

entendimento que a nova onda de investimentos, direcionados a modernização e ampliação do 

setor automobilístico, possibilitada pela criação do regime automotivo de 1994, seria a chance 

que o Rio Grande do Sul precisava para dar um grande impulso na mudança da economia no 

Estado, criando um pólo industrial de alta tecnologia. Pinheiro & Motta (2001). 

O  poder  público  estadual  do  Rio  Grande  do  Sul,  via  na  constituição  de  pólos 

industriais  montados  a  partir  da  indústria  automobilística,  agentes  capazes  de  promover 

efeitos motrizes positivos para a sociedade e economia local, pois a indústria automobilística 

havia demonstrado nas experiências  de Minas Gerais e  no Paraná,  que era sim,  capaz de 

influenciar positivamente a geografia econômica local e regional. 

Nelas  observou-se  uma  profunda  mudança  na  geografia  socioeconômica, 

principalmente  na  esfera  do  emprego  e  desenvolvimento  de  novas  atividades.  Estas 

acontecendo  através  da  dinamização  socioeconômica  ocorrida  nestes  espaços,  em  parte, 
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promovida pelo desenvolvimento induzido pelo estado, associado à iniciativa privada, como 

indicam Pinheiro & Motta (2001) Fleury e Fleury (2000).

5.2 Desempenho e estrutura da indústria automobilística no RS

Quando se observa as atividades diretamente ligadas a Indústria automobilística no 

Estado  do  RS,  constatam-se  dois  movimentos  no  território  rio-grandense.  O  primeiro 

momento se situa no período de 1997 a 1999 quando a indústria automobilística brasileira 

ainda passa por uma reorganização propiciada pelo RAB, (Regime Automotivo Brasileiro), 

período  que  implicou  numa  série  de  falências,  fusões  e  entradas  de  empresas  de  capital 

estrangeiro.  Em um segundo momento,  de 1999 até  os  dias  presentes,  se  consolida  estas 

mudanças  estruturais  na  indústria,  tal  como indicado por  Casotti  & Goldstein  (2008). As 

figuras  10  e  11  descrevem  como  estes  dois  momentos  da  indústria  automotiva  se  co-

relacionam na dinâmica  econômica  local  para o RS,  acompanhando o comportamento  do 

processo de reorganização da indústria automobilística nacional decorrente do RAB.

Figura 10- Evolução do número de estabelecimentos ligados ao setor automotivo no RS
Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

Observa-se que do período de 1997 a 1999; momento de plena reconfiguração espacial 

desta indústria em território brasileiro, os números totais de estabelecimentos instalados no 

RS têm uma queda de -2,59%. Esta queda acarreta no mercado de trabalho uma perda de 325 

postos ligados diretamente a esta indústria no estado do RS.   
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Figura 11- Evolução do número de postos de trabalho no setor automotivo no RS

      Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

O segundo momento se concentra no período de 1999 a 2008 onde há a consolidação 

da  reestruturação  ocorrida  neste  setor  tal  como  a  curva  de  estabelecimentos  e  empregos, 

sinalizados  nas  figuras  10  e  11.  Com  a  reestruturação  o  setor  tem  regionalmente  um 

crescimento acumulado de 66,66% no número de estabelecimentos se refletindo num aumento 

de 113,89% no número de empregos formais no setor automotivo do RS. 

 Casotti & Goldstein (2008), creditam esse crescimento do setor há um novo surto de 

investimentos em escala nacional, que se dirigiu para áreas fora das zonas tradicionais, tendo 

com  o  Rio  Grande  do  Sul  como  uns  dos  estados  que  se  beneficiaram  deste  surto  de 

investimentos. Esta argumentação dos autores possibilita uma compreensão de como se dá 

recuperação do setor automotivo rio-grandense e como esta recuperação se vincula a dinâmica 

ocorrida nacionalmente, tal como indicam os autores, quando dissertam sobre o processo de 

reestruturação da indústria automobilística no capítulo 3. 

Os  dados  apresentados  confirmam a  observação  dos  autores,  mostram que  com a 

reestruturação e respectiva recuperação do setor, há um novo surto de investimentos que se 

materializam  na  remodelação  e  criação  de  novos  estabelecimentos  fabris  que  afetam 

diretamente o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, com a criação de novos postos de 

trabalho.

5.3  Desempenho  e  estrutura  da  indústria  automobilística  na 

RMPA e em Gravataí.
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Dados  coletados  da  RAIS  informam  que  no  segmento  automotivo  o  número  de 

estabelecimentos que em 1997 eram de 121, sofreu um aumento de 37,19% totalizando assim 

166 empresas ligadas ao setor automotivo na região. Este número de empresas representou em 

postos  de  trabalho  ao  final  de  2008  um  total  de  12.393  pessoas  empregadas  no  setor 

automotivo. O crescimento de empresas e de postos de trabalho na região teve dois efeitos 

para a RMPA, um positivo e outro negativo. Quanto à renda global e per capta da região o 

efeito  positivo  foi  o  aumento  do  PIB  real  da  região  obtendo  respectivamente  11,98% 

percentual (preços de 2006). O efeito negativo foi que a renda per capta da região apresentou 

cerca  de  -4,61%, por  tanto  a  renda  per  capta  passou  de  R$10.081,61 para  R$9.636,58. 

Todavia,  ainda sim esta renda fica superior  35,4% da renda per capta estadual,  que neste 

período estava em torno de R$ 7.116,90. 

Os dados coletados sugerem que o efeito negativo observado encontra vínculos com o 

aumento  populacional  da  região  que  foi  de  13,49% e  com a  forma  como  esta  indústria 

automobilística  passa  a  se  estruturar  e  desenvolver  pós  RAB,  levando  em  consideração 

autores  como  Fligenspan  &  Calandro  (2002)  que  argumentam  que  o  modelo  produtivo 

adotado pela indústria automotiva, com emprego das técnicas Toyotistas, são poupadores de 

mão de obra. Sendo assim, apesar desta indústria apresentar altos índices de produtividade e 

rendas globais, estes aumentos não são verificados para os índices percaptos pelos motivos já 

citados. 

Todavia  estas  modificações  quando analisadas  em relação a  Gravataí  se revelaram 

opostas, tais como serão demonstradas e analisadas nas seções 5.3.2, 5.4, 5.6, e 5.7, onde se 

analisa-se  comparativamente  o  impacto  da  instalação  da  GM  para  o  tecido  produtivo-

socioeconômico desse espaço geográfico. 

5.3.1 A evolução do número de estabelecimentos e dos postos de 

trabalho para a RMPA

Figuras 12 e 13 demonstram como se comporta a indústria automotiva na RMPA e 

como se co-relacionam a abertura do número de estabelecimentos com a abertura de postos de 
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trabalhos formais, segundo a classificação do TEM/RAIS, para os grupos∗ 316; 341; 342; 343 

sobre antiga metodologia e 291; 292; 293 sobre a nova metodologia. 
 

Figura 12- Evolução do número de estabelecimentos ligados ao setor automotivo na RMPA
Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

O  comportamento  desenvolvido  pelo  número  de  estabelecimentos  e  número  de 

empregos na RMPA acompanha a tendência de crescimento, verificada em nível estadual. A 

importância da RMPA nestas atividades desenvolvidas está representada pela sua participação 

de 32,23% na quantidade de estabelecimentos e 27,97% no número de empregos formais no 

estado do Rio Grande do Sul neste setor. 

Entretanto há de se considerar que este comportamento da indústria automobilística 

quanto ao número de estabelecimentos, quando analisado com base nos efeitos provocados 

pelo CIAG, as  variações  positivas  são mais  fortes  para o estado do RS,  porque teve  um 

aumento no período de 1997 a 2008 iguais a 66,66% comparando-se a RMPA que teve um 

aumento de 37,19% no mesmo período. E o mesmo ocorrendo para o emprego, que apresenta 

os seguintes dados 113,89% para o RS e 80,18%. Estes dados se justificam pelo fato da GM 

manter relações comerciais com muitas empresas fora da RMPA, estas estando distribuídas 
 Classificação do TEM/RAIS, para os grupos
GRUPO 316 - Fabricação de material elétrico para veículos - inclusive baterias
GRUPO 341 - Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 
GRUPO 342 - Fabricação de caminhões e ônibus 
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pelo Estado. Com base neste argumento é possível  compreender  porque os efeitos  para a 

RMPA como um todo são menores que os observados estadualmente. A figura 13 apresenta a 

evolução do emprego para a RMPA no período de 1997 a 2008.

Figura 13- Evolução do número de postos de trabalho no setor automotivo na RMPA

Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

5.3.2 A evolução dos números de estabelecimentos e dos postos de 

trabalho para Gravataí

Os efeitos causados pela GM em Gravataí podem ser mensurados por meio das figuras 

14e 15 que descrevem a evolução do número de estabelecimentos e empregos do município 

com os dados do RS e RMPA. O cruzamento destes possibilita observar a dinamização que os 

investimentos  realizados  no  município  oportunizaram  para  criação  de  estabelecimentos 

ligados  a  indústria  automobilística  no  município  de  Gravataí.  A  figura  14  descreve  este 

comportamento. Nesta figura o cruzamento das variações percentuais entre os o município, 

estado  e  região  metropolitana  possibilita  observar  a  diferença  de  magnitude  do 

comportamento das variáveis. 
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Figura 14- Evolução da taxa de variação anual no número de estabelecimentos industriais 
ligados a indústria automobilística para RS,RMPA e Gravataí

Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

A figura 14 leva em consideração os grupos∗ 316; 341; 342; 343; 344; 291; 292; 294 

apresentam nitidamente o quão forte foi o impacto destes investimentos em Gravataí.  Até 

1999, todo estado, encontrava-se em relativa estagnação, porém, com o anúncio e instalação 

do CIAG, há uma transformação deste quadro. 

Em 1999 haviam 12 empresas ligadas ao setor automotivo, em 2001 este número passa 

para 23, cerca de 91,66% de aumento enquanto que o RS e a RMPA acumulam aumentos de 

11,62% e 6,72% no contingente deste tipo de estabelecimentos. Mas este crescimento não fica 

restrito apenas a este período, o que poderia ser apenas uma mera flutuação, se tornou uma 

tendência que estabeleceu os seguintes valores no período de 10 anos, 200% para Gravataí, 

73,09% para o Rio Grande do Sul e 39,49% para a Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Isto em números absolutos significa dizer que Gravataí saiu de 13 estabelecimentos para 36 

estabelecimentos ligados a indústria automobilística. 

 classificação do TEM/RAIS, para os grupos:
GRUPO 316 - Fabricação de material elétrico para veículos - inclusive baterias
GRUPO 341 - Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 
GRUPO 342 - Fabricação de caminhões e ônibus 
GRUPO 343 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques
GRUPO 344 - Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores,
GRUPO 344 - Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
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Estes estabelecimentos sozinhos possibilitaram que o nível de emprego em Gravataí 

subisse 209,65% isto é dos 1684 empregados em 1997. Este número passa para 5165 em 

2008,  sendo que 3000 estão  diretamente  ligados  ao  CIAG, tal  como o  site  do  complexo 

informa. Estes percentuais são mostrados na figura 15 que faz uma comparação entre estado, 

município e região metropolitana analisados.
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           Figura 15- Taxa de variação anual no número de postos de trabalho ligados à indústria 
automobilística para RS, RMPA e GRAVATAÍ

Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

A figura 15 possibilita observar que para o estado do RS e RMPA os valores acabam 

sendo menores,  pois  os  efeitos  provocados pelo CIAG em grande parte  ficam restritos  a 

Gravataí,  local  onde estão situados os sistemistas  de primeira  linha da GM.  A figura 14 

mostra que a RMPA e o RS também são beneficiados pela demanda estimulada oriunda da 

GM, pois seus números apresentam uma variação positiva a partir de 1999, tanto o RS quanto 

a RMPA apresentando um saldo positivo quando comparado com os períodos anteriores.

5.4 Distribuição do emprego no RS, RMPA e Gravataí segundo 

GRSET  IBGE  (6  categorias)  -  grande  setor  de  atividade 

econômica

A evolução do emprego nos últimos nove anos para RS, RMPA e Gravataí apresenta a 

partir de 1997 um crescimento acumulado de 30,17% para o RS; 37,91% para a RMPA e de 
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50,04% para a cidade de Gravataí. Este aumento se justifica, pelo crescimento do PIB e a 

gradual recuperação da economia estadual onde o emprego acompanha esta tendência.

Através da tabela 05 página 91, tem-se o número total de pessoas empregadas no RS, 

RMPA e Gravataí. Os dados apresentados informam que a o aumento de 30,17% de pessoas 

empregadas no RS significou o ingresso de 760.819 trabalhadores no mercado de trabalho, 

este número somando-se aos números de 1997. 

Neste  período  de  11  anos  a  participação  da RMPA e  de  Gravataí  nesta  estrutura, 

esteve ligada ao maior número de pessoas empregadas no Estado, dada a histórica estrutura 

que a região mantém como principal economia do RS. Este crescimento da RMPA, tem nos 

investimentos  realizados  em Gravataí  uma das  razões  para  manter  a  posição  de principal 

empregadora no RS. Os dados referentes ao número de empregos sugerem que e economia de 

Gravataí  deu  uma  importante  contribuição  na  manutenção  dos  números  de  empregos  na 

RMPA, apresentando inclusive uma variação positiva superior a da RMPA no período em 

destaque. 

O mercado de trabalho de Gravataí de 1997 a 2008 teve o ingresso de 23.614 pessoas 

como  dito  anteriormente,  representando  um  crescimento  de  50.04%  no  contingente  da 

população empregada. Isto em números significou que Gravataí saltou dos 23.575 pessoas 

empregadas para 47.189. Este aumento da população empregada, estando muito ligado aos 

postos  de trabalho abertos  pelo CIAG e a força que o efeito  renda exerceu na economia 

municipal, estimulou o desenvolvimento e crescimento do CIAG.

Observa-se que a partir de 1997 a estrutura e evolução do emprego total no RS, RMPA 

e Gravataí (mais diretamente) são afetadas pela instalação e consolidação do CIAG. Neste 

período o município de Gravataí aumentou consideravelmente sua participação na estrutura 

do emprego regional  e  metropolitano.  Este  desempenho  ao longo do período de 11 anos 

significará  um  aumento  que  mantém  uma  média  de  1,85%  na  participação  do  emprego 

estadual e 3.62% no emprego da RMPA.

 Estes percentuais quando desagregados, informam que a participação de Gravataí saiu 

de  1,34% e  3,16% em 1997 e  chega  em 2008  com 1,87% e  3,92% local  e  regional na 

participação do número de pessoas empregadas no RS e na RMPA, respectivamente. A tabela 

06 montada a partir de dados da MET/RAIS também apresenta cronologicamente como se dá 

o  desenvolvimento  do  emprego  total,  focando  a  participação  de  Gravataí  nas  esferas 

metropolitana e estadual.
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   Tabela 06                      Evolução total do número dos postos de trabalho 

ANOS
RS RMPA GRAVATAÍ

Pessoas 
empregadas

Pessoas 
empregadas

Partic.% 
no RS

Pessoas 
empregadas

Partic.% 
no RS

Partic. % 
na RMPA

1997 1.760.492 747.097 42,437 23.575 1,34 3,16
1998 1.784.313 904.916 50,715 25.238 1,41 2,79
1999 1.815.229 900.373 49,601 26.790 1,48 2,98
2000 1.893.789 953.005 50,323 29.332 1,55 3,08
2001 1.982.425 987.947 49,835 32.032 1,62 3,24
2002 2.027.416 999.597 49,304 32.645 1,61 3,27
2003 2.079.813 1.010.184 48,571 32.720 1,57 3,24
2004 2.193.332 1.064.808 48,548 35.785 1,63 3,36
2005 2.235.473 1.079.745 48,301 36.346 1,63 3,37
2006 2.320.747 1.125.999 48,519 40.092 1,73 3,56
2007 2.425.844 1.163.322 47,955 45.478 1,87 3,91
2008 2.521.311 1.203.432 47,73 47.189 1,87 3,92

Tabela construída a partir de dados coletado da MTE/RAIS IBGE (GRSET IBGE) consulta realizada no dia 22/10/2009.

Ao desagrupar o número de pessoas empregadas em setores de atividades tem-se, a 

partir de dados do Grande Setor de Atividade Econômica segundo IBGE (GRSET IBGE) que 

engloba seis categorias, coletados na RAIS, os principais empregadores no estado do RS são 

serviços, indústria e comércio. Tal como são apresentados na tabela 07.

Tabela 07.  Evolução número dos postos de trabalho para o grande setor de atividades 
econômicas no Rio Grande do Sul

ANOS INDÚSTRIA
CONS
.CIVI

L
COM. SERVICOS AGROPEC. OUTR

/IGN TOTAL

1997 490.083 72.857 279.980 843.232 73.264 1.076 1.760.492
1998 477.356 75.645 287.844 872.251 70.870 347 1.784.313
1999 500.752 67.709 305.107 868.844 72.786 31 1.815.229
2000 537.615 68.538 312.527 905.000 70.020 89 1.893.789
2001 565.200 73.246 334.748 941.378 67.853 0 1.982.425
2002 581.979 69.120 352.646 953.719 69.952 0 2.027.416
2003 597.937 69.987 365.862 973.802 72.225 0 2.079.813
2004 647.780 73.792 395.193 1.002.090 74.477 0 2.193.332
2005 631.438 71.328 411.944 1.047.500 73.263 0 2.235.473
2006 649.745 72.001 432.622 1.094.814 71.565 0 2.320.747
2007 683.769 80.976 460.695 1.125.182 75.222 0 2.425.844
2008 698.079 94.721 494.340 1.156.092 78.079 0 2.521.311

Tabela construída a partir de dados coletado da MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009.

A  tabela  07  apresenta  o  número  de  pessoas  que  estavam  empregadas  nas  seis 

categorias do GRSET IBGE. Nesta os dados apresentados indicam que no grupo de indústria, 

o Estado do Rio Grande do Sul obteve um aumento de 42,44%, o setor de construção civil 

30,01%, o comércio de 76,56% e serviços de 37,07% do período de 1997 á 2008. A figura 16 
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traça o comportamento e o número de empregados que as atividades tiveram no período para 

o Rio Grande do Sul.
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Figura 16- Evolução do número de postos de trabalho por grupo de atividade no RS
Construção a partir de dados MTE/RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009.

Ao aprofundar a análise, incluindo as regiões diretamente afetadas pelo CIAG, tem-se 

quantitativamente  o  desempenho  destas  atividades  para  a  região  metropolitana  de  Porto 

Alegre e o município de Gravataí. A figura 17 abaixo descreve o comportamento do número 

de empregos formais para Indústria, Construção Civil, Comércio, Serviços, Agropecuária e 

outras  para  a  Região  Metropolitana  de  Porto  Alegre.
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Figura 17- Evolução do número de postos de trabalho por grupo de atividade na RMPA
Construção a partir de dados RAIS consulta realizada no dia 22/10/2009

A evolução do número de empregos formais por atividades na RMPA contemplam os 

dados que cooperam com expectativa dos poderes públicos locais e estaduais que haveria 

aumento  dos  números  de  postos  de  trabalhos  ocorridos  na  região  com  a  instalação  e 

desenvolvimento das atividades do CIAG. No cômputo geral, constata-se que de 1997 a 2008 

houve um aumento de 23,73% na indústria em geral, 70% no comércio e 85,74% nos serviços 

prestados na região metropolitana de Porto Alegre. 

Para Gravataí,  sede do CIAG estes  números  são mais  expressivos,  ao longo deste 

período, a indústria tem um crescimento de 95,67%, o comércio de 178,69% e o setor de 

serviços 89,05%. O CIAG juntamente com seus sistemistas de primeira, segunda e terceira 

ordem, por intermédio das suas demandas, provoca um efeito dinamizador nas variáveis renda 

e empregos locais. A figura 18 descreve este o comportamento do número de empregados por 

grupo de atividade para a cidade de Gravataí. 

11.597

22.692

1.200
1.5732.994

4.875

8.3447.653

14.468

1120

5 . 0 0 0

1 0 . 0 0 0

1 5 . 0 0 0

2 0 . 0 0 0

2 5 . 0 0 0

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

INDÚSTRIA

CONS T.CIVIL

COMERCIO

SERVICOS

AGROPEC.

Figura 18- Evolução do número de postos de trabalho por grupo de atividade na GRAVATAÍ
Construção a partir de dados MTE/RAIS, consulta realizada no dia 22/10/2009

A Tabela 06 apresentada,  juntamente com as figuras 17 e 18 descrevem  como se 

desenvolveu o comportamento do número de empregos formais e de estabelecimentos não 

diretamente  vinculados a  indústria  automotiva,  para o RS,  RMPA e Gravataí  antes  e  pós 

CIAG.  A progressão dos dados apresentados sugere o sucesso da estratégia do governo do 

RS em atrair uma indústria automobilística para o seu território, os dados demonstram uma 

alteração na dinâmica econômica para os setores ligados á este setor industrial, assim como 
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para outras atividades econômicas, por intermédio do efeito renda que manifesta através do 

aumento da demanda por produtos, serviços e construção civil, assim como pelo consumo no 

comércio local. 

A influência do complexo sobre a economia local e regional possibilita vinculá-lo a 

luz  das  teorias  sobre  a  Indústria  Motriz,  Pólos  industriais  e  Clusters.  Pois  o  complexo 

estimulou  o  desenvolvimento,  de  cadeias  prospectivas  e  retrospectivas,  assim  como 

desenvolveu  a  aproximação  entre  os  agentes  locais  no  sentindo  de  desenvolverem  em 

conjunto um ambiente favorável a reprodução do capital, ali investido. Os dados sugerem que 

por intermédio de seu desenvolvimento,  tanto efeitos fluentes e de causação circular estão 

presentes  na dinâmica  que exerce  no âmbito  municipal,  regional  e  estadual.  Assim como 

também, podem ser observados comportamentos de cooperação entre os agentes, vinculados a 

clusters isto se verificando pela dinâmica produtiva interna do complexo e das suas relações 

com o  exterior,  onde juntamente  com os  agentes  públicos  e  privado  locais  desenvolvem 

externalidades favoráveis ao seu desenvolvimento. 

5.5 Análises da conjuntura macroeconômica para RS, RMPA e 
Gravataí pré e pós CIAG

A literatura econômica através de autores ligados ao tema, indica que  preteritamente a 

instalação do CIAG, o PIB corrente do Rio Grande do Sul, se encontrava num processo de 

estagnação no início  do plano real  e  durante  o governo de Antônio  Britto,  iniciando  um 

processo de  recuperação no final deste governo e ao longo do governo de Olívio Dutra. Esta 

gradual recuperação implicou na reestruturação da matriz-insumo onde segundo Herrlein Jr.

(2005) a indústria rio-grandense foi responsável pelos acréscimos positivos no PIB ao longo 

dos dois períodos.

5.5.1 Analise da evolução do PIB para o RS, RMPA e Gravataí

Ao  observar  o  comportamento  do  PIB  real13 estadual  nos  períodos  referentes  ao 

governo Antonio Britto e Olívio Dutra, é possível constatar a tendência de crescimento que o 

PIB real já demonstrava de 1996 até o anúncio da instalação da planta da GM. O PIB real  

mantinha  uma taxa média de aproximadamente 10,31% de crescimento até 1999, ano que 

13  Valores deflacionados com base no IPCA de 1996
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começam as obras de construção da planta automobilística no RS.A tabela 08 apresenta as 

evoluções dos  PIBs reais do período de 1996 à 2006 para o RS, RMPA e Gravataí.

           Tabela 08            Evolução do PIB real, no RS, RMPA e GRAVATAÍ 

Ano
PIB REAL

 RIO GRANDE DO 
SUL

REGIÃO 
METROPOLITANA GRAVATAÍ

1996 63.262.677.226,56 24.001.157.595,17 1.054.511.472,32
1997 64.148.471.893,07 24.697.509.111,93 1.133.930.916,87
1998 61.993.211.898,09 23.403.821.369,73 1.100.742.577,38
1999 62.841.618.728,50 26.292.976.524,89 1.246.469.532,34
2000 65.688.113.812,76 28.727.079.818,83 1.414.216.602,86
2001 67.885.667.647,40 28.534.099.144,04 1.860.685.761,67
2002 70.336.194.972,90 32.043.122.402,24 1.581.597.896,76
2003 72.348.314.350,34 31.297.875.288,19 1.535.937.208,20
2004 75.281.482.165,75 33.686.157.207,52 1.775.551.125,54
2005 74.286.144.112,96 35.132.742.314,17 1.827.163.397,33
2006 78.024.151.777,88 30.997.519.756,24 740.048.391,49

          Construção a partir de dados coletados da FEE/Centro de Informações Estatísticas/ Núcleo de Contabilidade Social. 
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

A evolução do PIB real  apresenta  no ano de  2006 uma queda para os  dois  entes 

analisados, isto se justifica, pois segundo Martinho (2007) ao analisar o PIB nacional observa 

que em 2006 em função da política econômica montada no tripé  metas de inflação, câmbio 

flexível e valorizado e superávit primário dado um comportamento do PIB nacional. Este tripé 

segundo o autor contribuiu para um baixo desempenho da economia nacional como um todo, 

pois  as  metas  de inflação através  das  taxas  de  juros  coibiram o investimento  e  consumo 

afetando  assim  a  demanda  agregada  e  o  câmbio  flexível  fez  com  que  as  importações 

superassem as exportações. No caso do RS que tem na agricultura um forte componente do 

seu PIB, as baixas taxas de câmbio afetaram negativamente a economia do estado provocando 

um rendimento abaixo da média nacional. Afetando mais diretamente a RMPA e o município 

de  Gravataí  que  devido  a  estrutura  de  sua  economia  não  conseguiu  repetir  o  mesmo 

desempenho dos anos anteriores.

A tabela 08 ao apresentar a evolução dos PIBs, tendo como ponto de partida os três 

anos anteriores ao início das operações do CIAG estabelece uma referência de como foi o 

desempenho deste para o estado do Rio Grande do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre 

e o município de Gravataí sede do empreendimento.  Neste caso o comportamento do PIB 

permite  captar  como  os  investimentos  da  GM  afetaram  a  renda  global  em  Gravataí  em 
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comparação com o RS e a RMPA. Assim sendo, esta evolução do PIB permite compreender 

como  o  aumento  da  renda  global  e  per  capita  influenciou  o  processo  de  dinamização 

socioeconômica decorrido da instalação desta planta automotiva em Gravataí.   A partir do 

anúncio de sua construção e o início de suas operações, com base nos valores coletados na 

FEE-RS  (Fundação  de  Economia  e  Estatística  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul)  ao  se 

deflacionar o PIB per capita com base no IPCA de 1996, constata-se que houve realmente um 

aumento do PIB real no período e do PIB real per capita de Gravataí, este último apresentando 

uma elevação em preços reais, que parte de R$5.118,42 em 1996 para  R$6.994,26 em 2006.  

A taxa média de participação do PIB de Gravataí no período, com base no ano de 1996 

vai apresentar uma participação de 4,66% no PIB metropolitano e 1,95% no PIB estadual no 

cômputo  de  10  anos.  A  participação  de  Gravataí  sai  de  1,67% e  vai  pra  0,95% na  sua 

participação  estadual.  Em relação  à  RMPA  sai  de  4,39% para  2,39% tendo  uma  menor 

participação na RMPA. Esta evolução pode ser observada na tabela 09.

Tabela 09 Taxa de participação no PIB-REAL, base IPCA1996

ANOS RMPA x RS Gravataí x RS Gravataí x RMPA
1996 37,94 1,67 4,39
1997 38,50 1,77 4,59
1998 37,75 1,78 4,70
1999 41,84 1,98 4,74
2000 43,73 2,15 4,92
2001 42,03 2,74 6,52
2002 45,56 2,25 4,94
2003 43,26 2,12 4,91
2004 44,75 2,36 5,27
2005 47,29 2,46 5,20
2006 39,73 0,95 2,39

Construção própria com base nos  dados coletados da FEE

O fato de Gravataí estar situada na RMPA significou que seu crescimento contribuiu 

diretamente  no  crescimento  da  participação  da  RMPA  no  PIB  estadual.  Neste  sentido 

observou-se que de 1996 a 2006 a participação da RMPA no PIB estadual mantém uma taxa 

média de participação da RMPA na economia do RS de aproximadamente 41,92% no PIB 

real. Esta participação se justifica, pois segundo  Alonso& Brinco (2007)  na RMP além de 

estar contida, a capital do Estado, fator que por si só já centraliza e concentra uma série de 

serviços e atividades ligados a administração estadual e nacional, possui também atividades 

econômicas  que  juntas  compõem  um  parque  industrial  diversificado,  até  certo  ponto 

avançado, pois compreendem setores da petroquímica, de metalúrgica, um forte setor terciário 
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onde  são  desenvolvidos  serviços  comerciais,  de  saúde,  educação,  transportes, 

telecomunicações e de intermediação financeira.

A consolidação da posição de Gravataí tanto no PIB estadual quanto municipal,  se 

correlaciona  e  sugere  que  o  volume  de  recursos  exigidos  na  construção  do  CIAG,  e  no 

desenvolvimento de serviços públicos e privados de suporte a este, fortaleceram a economia 

do município.  Segundo consulta no site da  FEE em 03/03/2010 Gravataí  no ano de 2006 

ocupava a 6° posição no ranking estadual dos dez maiores PIBs, isto podendo ser constatado 

pelo aumento da renda global e per capita do número de estabelecimentos fabris e comerciais 

e por conseqüência, do número de postos de trabalho, além de um aumento da arrecadação 

pública. 

Todavia  este  aumento  do PIB de Gravataí,  apesar  de crescente  é  limitado em sua 

participação  mais  robusta  no  PIB  estadual  e  na  RMPA,  isto  se  justificando  pela  baixa 

diversificação  das  atividades  econômicas  desenvolvidas  no  seu  interior.  Neste  caso,  o 

destaque fica no aumento percentual das atividades vinculadas a indústria de transformação, 

mais precisamente, nas atividades diretamente ou indiretamente ligadas ao CIAG e no setor 

de serviços, onde estas apresentaram um crescimento de 176,92% no período de 1997 á 2008 

para  o número  de  estabelecimentos  e  206,71% no número  de  empregos  ligados  ao  setor 

automotivo,  segundo  a  classificação  da  RAIS,  observados  nas  figuras  17  e  18  onde  se 

apresentou o desenvolvimento destes para os grupos: 316; 341; 342; 343; 344; 344 ; 291; 292; 

294. 

5.5.2 Participação de Gravataí no VAB estadual e metropolitano

A participação  de  Gravataí  na  economia  do  estado e  região  metropolitana  é  mais 

visível através de uma análise do VAB industrial (valor agregado bruto na indústria). O VAB 

industrial captará todas as variações na indústria de transformação. De 1996 a 2006, o valor 

do  VAB  percentual  de  sua  participação  na  economia  do  RS  tem  seu  comportamento 

apresentado na tabela 10. 
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Tabela 10 Taxa de participação no VAB-REAL, base IPCA1996

ANOS RMPA x RS Gravataí x RS Gravataí x RMPA
1996 48,20 2,45 5,07
1997 47,01 2,38 5,06
1998 47,33 2,47 5,22
1999 48,95 2,60 5,31
2000 51,78 2,95 5,70
2001 51,30 4,09 7,98
2002 49,49 4,12 8,32
2003 48,38 3,88 8,02
2004 48,04 4,10 8,54
2005 49,91 4,37 8,76
2006 49,26 4,51 9,16

Construção a partir de dados coletados da FEE            

A importância do aumento do VAB de Gravataí tanto no VAB metropolitano quanto 

no estadual, faz mais sentindo quando se observa a magnitude da participação industrial no 

VAB estadual do RS. No caso de Gravataí isto se comprova no aumento de sua participação 

no desempenho industrial no VAB (valor agregado bruto da indústria) estadual e da RMPA. 

Neste, o percentual salta de 2,45% para 4,51% no RS e de 5,07% para 9,16% na RMPA, esta, 

durante o período analisado cresce e mantém uma média de participação na ordem de 42,03% 

no VAB estadual.  Isto indo de encontro às informações  fornecidas por Herrlein Jr.(2005) 

quando  coloca  que,  foi  à  indústria  de  transformação  a  principal  fonte  de  incremento  na 

economia Rio-grandense.

Esta  posição  de  Gravataí  junto  ao  VAB  metropolitano  e  estadual  se  torna  mais 

consistente quando a partir de 2000 o CIAG começa a operar com toda capacidade, exercendo 

uma forte pressão na demanda local por produtos e serviços complementares ao complexo. 

Esta ação do CIAG encontra nas posições de autores como Perroux (1961) e Hirschmann 

(1958) explicações para o seu comportamento, quando falam sobre as características de uma 

indústria motriz. No caso do CIAG em Gravataí é possível observar bem este processo, pois 

ao  polarizar  recursos  locais  ele  dinamiza  a  economia  local  como  um todo,  não  ficando 

restritas as fronteiras municipais, tal processo se evidenciando por intermédio do aumento dos 

estabelecimentos vinculados a indústria automobilística e o número de empregos vinculados a 

esta em nível metropolitano e estadual 
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Dados coletados da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do 

Sul informam que a população de Gravataí e da RMPA, logo após o anúncio e posteriormente 

a construção e início de trabalho do CIAG em Gravataí teve um aumento de sua população 

urbana de 7,11%, e a RMPA teve um aumento de 6,12% entre os anos de 1997 e 2001. Este 

número vai se refletir, que dentro dos 7,11% de aumento da população de Gravataí, 54,44% 

em média desta população não foi absorvida pelo mercado de trabalho local. Sendo absorvido 

um número menor, mas não menos expressivo que fica em torno dos 45,55% de trabalhadores 

absorvidos pelo mercado de trabalho local.

*

*                 *

A partir da análise realizada observa-se que a instalação de uma planta automotiva no 

município  de  Gravataí,  causou  sim,  uma  mudança  significativa  no  tecido  produtivo-

econômico local. Os dados coletados informam que a instalação e consolidação do CIAG em 

Gravataí promoveram o aumento do emprego e rendas locais, assim como também afetou em 

menores  escalas  as  dinâmicas  produtivo-econômicas  da  Região  Metropolitana  de  Porto 

Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul.

Com  sua  constituição,  a  cidade  de  Gravataí  se  consolida  como  uma  importante 

economia dentro da RMPA e no RS, pois passa a ter uma participação mais relevante na 

indústria de transformação, vide o aumento expressivo de sua participação no VAB estadual e 

da  RMPA.  Onde  observou-se  taxas  de  participação  crescentes  e  em  alguns  momentos 

superiores as taxas estaduais e da região a qual pertence.

Os três eixos do debate proposto para o processo de dinamização do tecido produtivo, 

através das informações coletadas, encontram na posição de Garcia (2004) argumentos para o 

caso de Gravataí  que permitem vincular  o processo de instalação e  consolidação do pólo 

automobilístico a dinâmica produtivo-econômica exercidas por pólos industriais  e Clusters 

industriais.  Para  o  autor  esse  empreendimento  ao  estabelecer  uma  série  de  pré-requisitos 

operacionais vinculados à dinâmica global, na qual esta indústria está assentada, forçou uma 

posição cooperativa dos governos e sociedades locais para estabelecer condições favoráveis 

para  seu  desenvolvimento.  Tais  condições  forçaram  o  estabelecimento  de  políticas  e 

legislações ambientais, bom nível de escolarização da mão-de-obra e flexibilização das leis 

trabalhistas  onde  analisadas  a  luz  dos  dados  coletados,  juntas  promoveram  avanços 
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significativos para o município e região como um todo. Estabelecendo um ambiente favorável 

a expansão do emprego e renda assim como a reprodução do capital.

“[...]  observa-se  como  tendência,  nesta  nova  realidade  em  configuração,  alta  
escolarização da mão-de-obra, participação restrita no processo produtivo, baixos  
salários, reestruturação dos fornecedores locais, expansão do emprego (mas aquém  
das expectativas criadas) [...]” (GARCIA, Sandro R. , Tese de Doutorado, 
2004).

A posição de Garcia (2004) é reforçada pelos dados e informações coletadas  onde 

informam que a montadora ao constituir o complexo automotivo de fato impulsionou e re-

configurou via efeito renda e efeito dominação a estrutura econômica local e em menor escala 

a  nível  regional  e  estadual.  Esta  reconfiguração ocorrendo não apenas  nas atividades  que 

diretamente compõem sua cadeia produtiva, mas também as atividades em que o efeito renda 

gerado a partir dos gastos do complexo em compras junto aos agentes locais. 

Neste sentido os dados coletados colaboram para que os efeitos de causação circular 

acumulativa progressiva atuem de forma positiva nos agentes locais, pois no estabelecimento 

de uma atmosfera positiva este processo de dinamização do tecido socioeconômico produtivo 

se  torna  um estímulo  para  desenvolvimento  de  novas  atividades  econômicas,  tal  como  o 

número de empregados analisados na tabela 05 página 91 e nas figuras 16;17 e 18 páginas 92 

e 93 apresentaram. Onde ao se analisar este aumento da atividade econômica sob a luz deste 

efeito, os dados sugerem que os agentes locais ao terem um aumento de demanda de serviços 

e  produtos  se  viram  obrigados  a  criar  novas  atividades  ou  modernizar  suas  instalações, 

aumentando o número de postos de trabalho. 

Por  fim,  o  debate  estabelecido  sobre  impulso  dado  pelo  complexo  automotivo  na 

geografia econômica local, assentado nos três eixos elencados possibilitou uma analise onde 

na dinamização do mercado de emprego local e regional promovidos pela instalação da planta 

automotiva,  tida  como  poupadora  de  mão  de  obra  (assentada  sob  modelo  de  produção 

flexível), encontram respaldo nas informações aqui coletas. 

Estas  possibilitaram interpretar  que  a  ação  deste  agente  (CIAG) para  a  cidade  de 

Gravataí foi decisivo para o aumento nos números de estabelecimentos e postos de empregos. 

Onde se constatou um aumento de 91,66% na abertura dos números de estabelecimentos se 

refletindo no aumento de 73,09% de postos de trabalhos ali gerados no município de Gravataí 

e nos aumentos ocorridos em menor escala nos outros dois entes estudados no período de oito 

anos de operações do complexo automotivo naquela geografia. 
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VI.  CONCLUSÕES  E  SUGESTÕES  PARA  ESTUDOS 

FUTUROS

Este estudo teve por objetivo fazer uma investigação sobre o impacto que ocorreu com 

a instalação de uma planta automotiva da General Motors na cidade de Gravataí, na região 

Metropolitana de Porto Alegre e para o Estado do Rio Grande do Sul. O estudo se centralizou 

em vincular a instalação ao comportamento das grandes cadeias de produtores globais e as 

aglomerações  industriais  como  agentes  que  contribuem para  o  desenvolvimento  local de 

regiões periféricas aos grandes centros. 

A criação de uma planta automobilística de uma grande montadora global compreende 

em sua ação mais que uma simples realocação de recursos carregando consigo um conjunto 

de experiências passadas, referentes à ascensão de novas potências econômicas no cenário 

mundial.  Estas foram tratadas no capítulo III ao se fazer uma síntese histórica do recente 

desenvolvimento  econômico  global,  tendo  no  uso  de  novas  técnicas  produtivas,  novas 

tecnologias  e  gestão  da  produção,  ferramentas  que  reconfiguraram  a  dinâmica  produtiva 

global. Reorganizando, integrando e influenciando o processo de acumulação e reprodução do 

capital do pós segunda guerra mundial até os presentes dias.

Para  compreender  e  realizar  tal  análise  utilizou-se  matrizes  teóricas  de  diferentes 

autores que versaram sobre o tema aqui  analisado,  que orientou o desenvolvimento deste 

estudo,  abordando as  teorias  de pólos de desenvolvimentos  e  aglomerações  industriais  na 

forma  de  Clusters  industriais  (vide  experiência  alemã  na  região  do  Baden-Württenberg). 

Possibilitando  um  ponto  de  partida  para  compreensão  e  vinculação  dos  eventos  que  se 

sucederam antes e  depois da criação do Complexo Automotivo de Gravataí  (CIAG) a tal 

ponto  serem  estes  capazes  de  dinamizarem  o  tecido  produtivo-socieconômico  afetando 

positivamente a esfera do trabalho para o Estado, município de Região Metropolitana de Porto 

Alegre, estudados, principalmente para o município sede de tal empreendimento. 

No  capítulo  III  se  colocou  que  o  ingresso  do  Brasil  nesta  dinâmica  produtiva 

internacional, se desenvolveu dentro de um cenário de concorrência intercapitalista global. 

Destacou-se  que  sobre  esta  conjuntura  produtiva-econômica  a  mobilidade  adquirida  pelo 

capital neste período desempenhou um papel importante para que este passasse a dirigir-se 
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das economias centrais para as periféricas em busca de melhores condições de reprodução e 

remuneração.  A instalação da indústria  automobilística na década de 50 em seu território 

representou  não  apenas  uma  migração  dos  capitais  das  zonas  centrais,  como,  também  o 

ingresso do país no mapa de produção internacional de automóveis. Isto refletindo toda uma 

mudança na dinâmica produtivo-econômica global.

No  caso  brasileiro,  graças  às  ações  do  governo  a  instalação  da  indústria 

automobilística contribuiu para a ampliação e modernização do seu parque industrial, assim 

como vinculou o crescimento deste, a um processo de desenvolvimento socioeconômico que o 

país passou a experimentar nas décadas seguintes. Todavia esta migração dos capitais  das 

zonas centrais para zonas periféricas, atrás de taxas superiores de retorno do seu capital, se 

repete em nível regional e nacional. Observou-se que as montadoras de automóveis passaram 

a incluir em seu mapa de operações estados como Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Bahia.

Assim,  a  instalação  e  desenvolvimento  da  indústria  automobilística  no  território 

brasileiro  conjugou  elementos  e  aspectos  que  foram  importantes  para  o  entendimento  e 

analise deste trabalho. As matrizes teóricas apresentadas no início deste estudo possibilitaram 

uma  compreensão  da  importância  destas  indústrias  motrizes,  pólos  de  desenvolvimento, 

clusters e grandes cadeias produtores globais para a compreensão da dinamização produtiva 

deste trabalho.

Os objetivos traçados e o desenvolvimento deste estudo possibilitaram as seguintes 

análises sobre a inserção de uma grande empresa, comandante de cadeia, em novos espaços 

geográficos. O vínculo estabelecido entre a argumentação teórica e o histórico processo de 

instalação e atuação da indústria automobilística no território brasileiro se fez e se faz de 

forma marcante nesta geografia que ocupa. 

Neste sentido, entende-se que a indústria automobilística que tendo como propósito, 

melhores  condições  de  remuneração  do  seu  capital,  no  caso  brasileiro  estimulou  o 

desenvolvimento  econômico  regional,  provocando  nas  regiões  em  que  se  instalou  o 

nascimento de novas indústrias e atividades econômicas que ao se concentrarem no mesmo 

espaço geográfico  passaram a atuar  como arranjos  produtivos  caracterizados  como pólos, 

distritos ou mais recentemente em alguns casos, como Clusters industriais. 
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A  literatura  consultada  sugere  que  a  formação  dos  Pólos,  Distritos  Industriais  e 

Clusters, nas regiões onde se instalam, passam por um processo de integração de sua matriz 

produtivo-econômica,  em  que  se  desenvolvem  complementarmente  novas  articulações  e 

externalidades favoráveis aos pólos, distritos e clusters. Pois segundo os autores estes arranjos 

produtivos estimulam o adensamento do tecido produtivo-socioeconômico via efeitos fluentes 

e de causação circular progressiva ao ponto de dinamizarem estas regiões por intermédio do 

aumento  do  emprego  e  rendas  locais,  dadas  a  formação  de  cadeias  progressivas  e 

retrospectivas que desenvolvem. 

No caso do CIAG, objeto de investigação deste estudo, o terceiro capítulo possibilitou 

compreender  primeiramente  em que pressupostos produtivos  e  organizacionais  que a  GM 

emprega e coordena no complexo automobilístico, ficando em evidência a influência da atual 

dinâmica  produtiva  global  que  se  desenvolve  sobre  adaptações  do  sistema  toyotista  de 

produção. Constatou-se que nos pressupostos do Toyotismo, a GM fez espelho desta dinâmica 

produtiva no interior do CIAG, organizando as operações dentro da fábrica sob o regime de 

produção flexível e assim alçando altos níveis de produtividade e economia de custos, pois 

desenvolve este modelo produtivo sobre um híbrido de consórcio modular com condomínio 

industrial entre ela e seus principais fornecedores.

 A GM e seus sistemistas assumiram um caráter motriz e modernizante nesta região, 

onde os efeitos de dominação trabalharam no sentido de fazer com que as empresas locais 

oferecessem  produtos  e  serviços  com  preços  acessíveis  e  alta  qualidade,  atendendo  as 

especificações exigidas pela GM e sistemistas. Assim sendo as suas exigências se tornaram 

referências  técnicas,  produtivas  e  administrativas,  para  as  empresas  que  postulavam  e 

postulam fazer parte da cadeia produtiva da indústria automobilística. 

Tal situação se consolida e se justifica tendo em perspectiva os cenários descritos nos 

capítulos três e quatro, onde no terceiro capitulo se vincula o desenvolvimento desta indústria 

em território brasileiro associado às dinâmicas produtivas globais,  e no quarto capítulo se 

informa que as empresas locais passaram a pressionar o governo do estado e montadora afim 

de que seus serviços  e produtos fossem utilizados na ampliação do complexo quando foi 

anunciado o investimento de Hum bilhão de reais na sua ampliação. 

A ação das empresas locais sugere que houve uma modernização destas sob influência 

das práticas produtivas e exigências operacionais do complexo. Desta forma, apresentou-se 

uma evidência, de que sob influência do CIAG, os agentes locais adequaram seus produtos e 
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práticas produtivas com o fim de atenderem as exigências técnicas e econômicas exigidas por 

esta cadeia produtiva de caráter global. 

O arranjo  produtivo  adotado  pelo  complexo  automotivo  de  Gravataí,  tal  como  se 

apresenta,  possibilita  identificar  em  sua  discrição  e  ações,  elementos  característicos  ao 

comportamento  de  Clusters  (vide  o  caso  Alemão  referido  no  segundo  capítulo).  Isto  se 

caracterizando porque as ações dos agentes envolvidos e a relação de espaço/tempo em que 

esse complexo se desenvolveu, contempla um momento histórico de profundas mudanças nos 

processos  produtivos  e  comerciais  em  função  dos  avanços  tecnológicos  ocorridos  nos 

sistemas  de  comunicação  e  automação  da  década  de  90  em  diante.  Desta  forma  sua 

caracterização como Clusters se faz, com base nas seguintes seqüências de ações e eventos 

ocorridos naquele espaço geográfico. 

• O  poder  público  e  os  agentes  locais  em  conjunto  criaram  um  ambiente  físico, 

econômico  e  institucional  favorável  a  reprodução  daquele  capital.  Estas  ações  se 

concentraram no estabelecimento de concessões de vantagens e incentivos fiscais e 

econômicos para a montadora assim como construção de obras de infra-estruturais e 

investimento na formação de mão de obra qualificada.

• A GM instala um híbrido de condomínio com consórcio industrial com a participação 

de seus principais fornecedores nacionais e mundiais. Onde no processo produtivo e 

administrativo se desenvolve uma intensa comunicação, integração e cooperação inter-

firmas no interior do complexo dividindo os custos logísticos e administrativos.  Há 

cooperação local  visto que é identificada por intermédio da comunicação interna e 

divisão dos custos pelos agentes.

• O complexo se integra a sociedade local, externalizando os laços cooperativos entre as 

empresas  do complexo com o seu exterior.  Isso se demonstra  pela comunicação e 

integração  com  entidades  e  agentes  privados  locais,  onde  inclusive  subcontrata 

empresas  locais  para  suprirem  as  necessidades  do  complexo.  Neste  sentido,  há 

cooperação e integração entre os agentes e entidades privadas locais.

Guardada as devidas proporções os três itens abordam seqüencialmente a descrição e 

argumentações feitas pelos autores em que este trabalho se apoiou, sendo elas: intervenção do 

poder  público  no  sentido  de  criar  externalidades  positivas,  proximidade,  comunicação  e 

cooperação entre  os agentes  e  integração na sociedade local. O quarto  e  quinto capítulos 
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informaram que o poder público do Rio Grande do Sul e  os agentes  locais  em conjunto, 

criaram externalidades favoráveis a reprodução do capital. Agregando apoio de instituições 

financeiras, jurídicas e educacionais para o desenvolvendo de um ambiente físico, econômico 

e  institucional  favorável  a  reprodução  daquele  capital,  onde  combinou-se  esforços  para 

adaptar e flexibilizar as leis trabalhistas quanto as práticas produtivas adotas no complexo. 

O modelo do arranjo produtivo adotado pela GM ao se fundamentar na aproximação e 

comunicação dos agentes, impõe o processo de cooperação como fundamental para se obter 

ganhos  logísticos  e  de  tempo  na  produção  de  veículos.  Esta  cooperação,  devido  à 

aproximação entre os agentes não se restringe na divisão de tarefas e custos, ela se deriva na 

troca de experiências e tecnologia entre os participantes do complexo e também os agentes 

externos. 

O processo produtivo adotado no complexo encontra similaridade com o caso Alemão, 

pois se trata de uma grande empresa (comandante de cadeia) que desverticaliza a produção de 

automóveis, dividindo tarefas com empresas de tamanho inferior a sua. No caso do CIAG, a 

GM outrora  a  maior  empresa  automobilística  do  mundo,  o  faz  dividindo  tarefas  com os 

sistemistas  de  primeiro  e  segundo  nível,  em  seu  encargo  fica  apenas  os  serviços  de 

estamparia, funilaria, pintura e montagem final do automóvel. 

No decorrer deste se observa um processo de subcontratação de empresas locais para 

suprir as necessidades do complexo pelo fato do CIAG ao adotar o global sourcing e follow 

sourcing tal  como  apresentados  no  capítulo  quatro.  Onde,  por  intermédio  deste  contato 

externo propiciado  pela  sua  demanda  de  produtos  e  serviços  complementares,  estimula  a 

qualificação e modernização dos agentes locais e regionais para atenderem essa demanda. 

Desta  forma  o  complexo  afeta  direta  e  positivamente  o  tecido  socioeconomico-produtivo 

local, pois estimula sua modernização e dinamiza esta região, por intermédio de seus gastos. 

Neste capítulo,  como foi colocado, as empresas locais estavam precionando o governo do 

estado e a GM para que no processo de ampliação da planta, tivessem seus produtodos e 

serviços utilizados pela GM, pois já atendiam as especificações estabelecidas pela empresa e 

sistemistas que integram o complexo. 

A GM instala um híbrido de condomínio com consórcio industrial com a participação 

de seus principais fornecedores nacionais e mundiais. Com a instalação e consolidação do 

complexo observou-se que novas atividades ligadas ou não ao setor automobilístico nasceram 

ou se modernizaram ao longo do período de  sua  atuação,  impulsionadas  pelas  demandas 
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oriundas deles, tais ações vão de encontro com as ações típicas de indústrias motrizes, pólos, 

distritos industriais e Clusters

A influência da GM por meio do CIAG no tecido socioeconômico, quanto ao impulso 

do emprego e na dinâmica do mercado de trabalho, constatou-se como presente e atuante nos 

períodos analisados. A instalação do complexo automobilístico incrementou e dinamizou a 

economia  da  cidade  de  Gravataí,  pois  ampliou  e  diversificou  as  atividades  industriais  já 

existentes  na cidade,  assim como estimulou via  efeito  de causação circular  progressiva  o 

desenvolvimento  de  outras  atividades  industriais.  Os  dados  coletados  e  apresentados  no 

capítulo  cinco  informaram que tanto  nos  seguimentos  ligados  a  indústria  automobilística, 

quanto  nas  demais  atividades  econômicas  houve  mudanças  positivas  quanto  ao  número 

estabelecimentos e empregos locais, especializados ou não.

Os dados apresentados mostraram que o processo de dinamização do tecido produtivo 

na cidade de Gravataí e na região a qual pertence, Região Metropolitana de Porto Alegre e 

para o Estado do Rio Grande do Sul, promoveu o adensamento destes, pois se constatou que 

houve um aumento do número de estabelecimentos ligados a indústria automobilística para 

Gravataí, Região Metropolitana e Rio Grande do Sul analisados no período de 10 anos.

Em termos socioeconômicos para a cidade de Gravataí nos dados coletados, houve um 

aumento  dos  índices  socioeconômicos.  Dois  pontos  comprovaram  isto.  O  primeiro  por 

intermédio do aumento no número de estabelecimentos comerciais e serviços em Gravataí. O 

segundo ligados ao aumento do PIB per capita que aumentou 36,64% no período de 1996 a 

2006, enquanto que o PIB global mostrou um crescimento até o ano de 2006. Segundo dados 

da FEE o município  saiu da  12ª  posição  no ranking do PIB estadual  e  passou para  a  6ª 

posição.  Os dados coletados e analisados indicaram que o crescimento de Gravataí  esteve 

ligado a presença da GM na região e aos investimentos realizados pelos governos estadual e 

municipal que juntamente com a iniciativa privada desenvolveram uma infraestrutura física, 

econômica e legislativa que beneficiaram não apenas a GM e o complexo,  mas toda uma 

gama  de  atividades  produtivas,  comerciais  e  de  serviços  que  passaram a  se  desenvolver 

naquele espaço econômico geográfico.

Todavia há de se destacar que apesar do seu crescimento econômico o município teve 

sua  economia  afetada  negativamente  pelo  mau  desempenho  da  economia  estadual  e 

microrregional (RMPA) em 2006. Este comportamento se justificando em função da estrutura 

econômica  em que está  assentada,  onde apesar  do ingresso de empresas  ligadas  ao setor 
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automobilístico o restante de seu parque industrial e comercial continuou muito vinculado e 

sensível  as  oscilações  macroeconômicas,  tanto  do  estado  quanto  da  região  na  qual  está 

inserida.

 Sendo  assim,  estas  considerações  procuram  responder  as  indagações  realizadas, 

traçadas nos objetivos que nortearam este estudo. Compreende-se que o tema aqui analisado 

não se esgota neste estudo, o debate desenvolvimentista comporta muitas perspectivas sobre 

os efeitos das grandes cadeias produtivas globais e seus principais agentes quanto aos ganhos 

e perdas que estes provocam nos espaços que se instalam. 

A atual conjuntura de concorrência internacional inter-firmas e reprodução do capital 

está ancorada num ambiente de exponenciais avanços tecnológicos e produtivos em escala 

global,  compreendendo  dois  pontos  de  vista  que  não  se  excluem,  mas  que,  todavia  são 

antagônicos, o caso do CIAG em Gravataí é um exemplo disso. 

O CIAG é a planta mais moderna e econômica em operação no mundo, ela foi pensada 

para  ser  a  planta  automobilística  onde  as  últimas  técnicas  e  avanços  produtivos  fossem 

aplicados  de  forma  tirar  o  melhor  proveito  do  processo  de  produção  enxuta.  Em outras 

palavras, ser a mais lucrativa e poupadora de mão de obra no mundo como o é. 

Este antagonismo se apresenta através das perspectivas dos governos e sociedades de 

regiões fora das zonas centrais, de que este tipo de empreendimento fomente e estimule o 

mercado de trabalho local. Todavia, o estudo provou como inegável, que o CIAG dinamizou o 

tecido produtivo-sócioeconomico para Gravataí e mesmo que em menor escala, seus efeitos 

também afetaram positivamente este tecido para a RMPA e o Estado do Rio Grande do Sul 

que  viram seu  parque  industrial  automotivo  modernizado  com a  entrada  da  GM em seu 

território. Logo, observou-se que tanto empresa como a sociedade local, foram beneficiados 

mutuamente, pois respondem aos planos, estratégias empresariais e desenvolvimentista para 

ambos. 

Entende-se que o debate sobre a inserção deste agente não se esgota neste trabalho, 

ficando  de  sugestão  para  trabalhos  futuros  de  investigações  sobre  a  transmissão  e 

desenvolvimento de novas tecnologias, assim como investigações de campo que contemplem 

o efeito do CIAG na Serra gaúcha, importantes pólos metal-mecânico no Brasil. Com uma 

analise mais profunda do mercado de trabalho local, a fim de provar ou não a precarização do 

109



trabalho, que muitos autores compreendem como sendo vinculados aos modelos flexíveis de 

produção e que implicam positivamente ou não nas localidades onde se instalam.

Portanto, a industrialização e a urbanização foi o sinal, a marca da contemporaneidade, 

responsáveis por uma nova dinâmica nas relações socioeconômicas do município de Gravataí, 

na  Região  Metropolitana  de Porto Alegre  e  para  o  Estado do Rio  Grande do Sul.  Neste 

sentido, as transformações socioeconômicas ocorridas com a implantação da General Motors 

levou pesquisadores e cientistas a acreditarem que a indústria automobilística no sul do Brasil 

cedeu  lugar  as  formas  críticas  e  racionais  de  compreensão  do  mundo  industrializado.  O 

evento, marcado pelo avanço econômico, substituiria a estagnação do município de Gravataí 

pelo desenvolvimento econômico e social da região. Este empreendimento trouxe ao entorno 

do complexo o crescimento de um comércio formal e informal, levando ao município uma 

arrecadação municipal positiva, com o crescimento da renda global e per capita.
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ANEXOS

TABELAS QUADROS E GRÁFICOS EM ANEXO

Quadro- 01   Empresas Automobilísticas: Produtos, Fabricas e Empregados

EMPRESAS

Autoveículos produzidos no Brasil
PRODUTOS 

Automóveis Comerciais 
leves

Caminhões Ônibus Fábricas Empregados

Agrale  sim Sim Sim 4(14) 1.638
Fiat sim sim   3 12.392
Ford sim sim Sim  4 10.372
General Motors sim sim   4 23.705
Honda sim    1 3.445
Hyundai  sim   1 267
International   Sim  1(15) 21
Iveco  sim Sim Sim 2(16) 1.714
Karmann-Ghia (5)17     1 588
Mercedes-Benz sim  Sim Sim 2 13.890
Mitsubishi  sim   1 1.997
Nissan sim sim   1(18) (19)

Peugeot Citroën(20) sim sim   2 4.073
Renault sim sim   3 4.615
Scania   Sim Sim 1 2.764
Toyota sim    2 3.294
Volkswagen sim    4 24.599
Volkwagen 
Caminhões e 
Ônibus

  Sim Sim 1 (21)

Volvo   Sim Sim 2 2.379
       
TOTAIS     40 111.74514 Inclui a atividade de produção de máquinas agrícolas automotrizes.

15 A Internacional monta caminhões em unidade da Agrale. A fábrica indicada para a International é unidade da Agrale e está 
contida no número de fábricas da Agrale (Autoveículos).
16 A International deixou de atuar no mercado interno em 2002. Parte da rede concessionária foi redesignada como posto 
autorizado de serviços.
17 A Iveco compartilha uma de suas unidades industriais com a Fiat Automóveis. Tal unidade compartilhada está também incluída na Fiat 
Automóveis.
18 Ver descritivo na tabela 1.2.
19 A Nissan compartilha sua unidade industrial com a Renault (Aliança Renault-Nissan ). No número de fábricas da Renault está incluída 
essa unidade compartilhada
20 Emprego incluído na Renault 
21 Emprego incluído na Volkswagen. A Volkswagen Caminhões e Ônibus foram adquiridos pela companhia MAN.
(10) A AGCO tem duas marcas: Massey Ferguson e AGCO Allis.
(11) A CNH tem duas marcas: Case e New Holland.
(12) A Valtra tem duas marcas: Valtra e Challenger. A Valtra foi adquirida pela AGCO.A Nissan compartilha sua unidade 
industrial com a Renault (Aliança Renault-Nissan). No número de fábricas da Renault está incluída essa unidade 
compartilhada
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Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira• 2009

EMPRESAS

Máquinas agrícolas automotrizes produzidas no Brasil

Tratores 
de rodas

Tratores 
de 

esteiras
Colheitadeiras

 Retro-
escavadei

ra
Fabricas empregados

AGCO (22) sim  sim Sim 2 2.471
Caterpillar  sim  Sim 1 4.663
CNH (23) sim sim sim Sim 3 3.227
John Deere sim  sim  2 3.197
Komatsu  sim   1 606
Valtra (24) sim  sim  1 1.127
TOTAIS     10 15.291

Fonte: ANFAVEA - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira• 2009

Tabela 01                                  Faturamento das Empresas de Autopeças 

ANO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
VALOR 14.376 16.584 16.122 17.458 14.853 11.213 13.309 11.903

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
VALOR 11.309 13.330 18.549 25.263 28.548 35.950 39.300

Fonte: Sindipeças. (2009)
(*) Estimativa.
1) Faturamento com ICMS e sem IPI. 
2) Faturamento e investimento convertidos em dólar pela taxa média de cada ano.
                    
Tabela 03                                               Faturamento Montadoras

ANO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AUTOVEÍCULOS 37.543 37.760 40.790 44.724 42.892 35.638 38.808 39.454

MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS 

AUTOMOTRIZES
5.170 2.630 2.408 2.977 3.899 3.408 3.603 4.142

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUTOVEÍCULOS 37.372 36.197 44.784 48.333 51.754 61.747 65.649

MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS 

AUTOMOTRIZES
5.107 5.507 7.754 5.547 5.244 6.945 7.926

Fontes: Faturamento - Anfavea, Balanço Anual da Gazeta Mercantil; Produto Interno Bruto∗

22 A AGCO tem duas marcas: Massey Ferguson e AGCO Allis.
23 A CNH tem duas marcas: Case e New Holland.
24 A Valtra tem duas marcas: Valtra e Challenger. A Valtra foi adquirida pela AGCO.A Nissan compartilha sua unidade 
industrial com a Renault (Aliança Renault-Nissan). No número de fábricas da Renault está incluída essa unidade 
compartilhada
 Faturamento sem impostos Estimativa. (PIB) Industrial - IBGE
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR DE AUTOPEÇAS
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Figura  02-  Evolução  do  faturamento  (US$/  Milhões)  no  setor  autopeças-  (Fonte:  Anuário  da  Indústria 

Automobilística Brasileira• 2009)
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