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RESUMO 

A década de 90 representou significativas mudanças no panorama político econômico 

brasileiro, especificamente no projeto de desenvolvimento regional denominado Zona Franca 

de Manaus. Esse projeto foi concebido, primordialmente para integrar essa imensa região 

Amazônica ao restante do Brasil, em termos de complexa ordem geopolítica dominante nos 

anos 60. 

A análise que objetiva essa dissertação trata da evolução do emprego industrial no 

Pólo Industrial de Manaus na década de 90, com a conotação de expectativas, resultados e 

possibilidades. 

A implementação do projeto Zona Franca de Manaus, no que concerne seu Pólo 

Industrial permitiu que contingentes de mão-de-obra abundante na capital do Estado do 

Amazonas, tivesse a oportunidade de inserir-se no mercado de trabalho do processo de 

industrialização moderna. Todavia, essa mão-de-obra abundante não estava preparada para o 

que as indústrias demandavam, sendo necessários intensivos programas de adequação 

profissional para que possibilitasse o aproveitamento em processos produtivos de linhas de 

montagem. 

o Pólo Industrial de Manaus, apesar de todas as mudanças havidas na economia 

brasileira no período analisado, obteve significativos alcance de competências na capacitação 

desse contingente de trabalhadores que foram absorvidos, quando o paradigma da 

intensividade do fator trabalho imperava no Pólo. Entretanto, o processo de mudança que a 

globalização econômica e industrial provocou no sistema de produção global, trouxe para o 

modelo industrial da Zona Franca de Manaus acelerada mudança desse paradigma, resultando 

variações na demanda por mão-de-obra e acarretando significativo desemprego estrutural. 

É desse contexto de mudanças que trata o estudo apresentado, analisando a evolução 

das variáveis que influenciaram no nível de emprego industrial e no mercado de trabalho, as 

expectativas de novos perfis e as demandas específicas que o novo paradigma de capital 

intensivo, adotado pelas empresas de classe mundial desse Pólo exigem. 



ABSTRACT 

The decade of 90 represented significant changes in the Brazilian economic political 

panorama, specifically in the project of development regional denominated Free Trade Zone 

of Manaus. That project was conceived, prime to integrate that immense Amazon area to the 

remaining ofBrazil, in terms of complex order dominant in the sixties times. 

The analysis that objectifies that dissertation is about the evolution of the industrial 

employment in the Industrial Pole of Manaus in the decade of 90, with the connotation of 

expectations, results and possibilities. 

The implementation of the project Free Trade Zone of Manaus, in what concems its 

Industrial Pole it allowed that contingents of abundant labor in the capital of the State of 

Amazonas, he/she had the opportunity to interfere in the labor market of the process of 

modem industrialization. Though, that abundant labor was not prepared for the one that the 

industries demanded, being necessary intensive programs of professional adaptation so that it 

facilitated the use in productive processes of assembly lines. 

The Industrial Pole of Manaus, in spite of all the changes had in the Brazilian 

economy in the analyzed period, obtained significant reach of competences in the training of 

that contingent ofworkers that you/they were absorbed, when the paradigm ofthe intensity of 

the factor work reigned in the Pole. However, the change process that the economic and 

industrial global provoked in the system of global production, he/she brought for the 

industrial model of the Free Trade Zone of Manaus accelerated change of that paradigm, 

resulting variations in the demand for labor and carting significant structural unemployment. 

It is of that context of changes that treats the presented study, analyzing the 

evolution of the variables that you/they influenced in the leveI of industrial employment and 

in the labor market, the expectations of new profiles and the specific demands that the new 

paradigm of intensive capital, adopted by the companies of world class of that Pole demands. 



INTRODUÇÃO 

Vivemos uma época na qual o progresso tecnológico tende a provocar níveis mais 

elevados na produtividade, no desenvolvimento econômico-social, nas estruturas 

organizacionais e na qualidade de vida do trabalhador. 

As inovações nos sistemas de produção, envolvendo novas tecnologias e novas 

formas de organização do trabalho, têm se processado muitas vezes indiferentes ao 

funcionamento dos fenômenos organizacionais, sem a devida atenção à organização humana. 

Desde meados dos anos 70 são identificados marcos de mudanças nos padrões de 

concorrência, de ofertas e demandas mundiais, provocando sucessivas crises econômicas. O 

rebatimento dessas mudanças no mundo da produção vem fazendo com que a lógica da forma 

de organização da produção dominante, até então, o "taylorismo/fordismo" torne-se mais 

anacrônica em face à realidade atual. 

As mudanças no ambiente de mercado, os avanços tecnológicos e as demandas dos 

trabalhadores representam alguns dos fatores que, somados à crise interna de eficácia do 

"taylorismo/fordismo", influenciaram a experimentação de novas formas de organização da 

produção e do trabalho. Essas novas formas de organização deslocaram o foco maior de 

interesse da produtividade para outros conceitos como a flexibilidade, a integração produtiva, 

as cadeias de produção, a poli valência, a autonomia e eficiência e a confiabilidade de 

controles, muito mais apropriados aos desafios enfrentados atualmente pelas empresas. 

Portanto, esta dissertação trata da questão do "emprego industrial no Pólo Industrial 

de Manaus na década de 90", para a qual, procedeu-se uma pesquisa documental em fontes 
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secundárias de dados oriundos de formulários, dispostos na Legislação de Incentivos Fiscais 

do Estado do Amazonas. Formulários caracterizados como questionários de pesquisa mensal 

para empresas industriais incentivadas pelo Governo do Estado e pela Suframa -

Superintendência da Zona Franca de Manaus. 

Nesse questionário está inserido aspectos referentes às áreas de Recursos Humanos, 

Produção, Insumos, Exportação, Faturamento e Receita. Os formulários são respondidos e 

encaminhados mensalmente a Suframa que em seu Departamento de Informação e Estatística, 

são tratados metodologicamente. 

O universo não é numeroso, mas setorial mente diversificado. A metodologia adotada 

na pesquisa estratifica as empresas por setores produtivos de maior participação no Produto 

Interno Bruto do Pólo Industrial de Manaus. 

o mercado de trabalho e o nível de emprego nas indústrias do Pólo Industrial de 

Manaus revestem-se de importância como estudo referencial técnico para o planejamento 

estratégico estadual, para ações de desenvolvimento regional, para instituições 

governamentais e privadas, e demais interessados na problemática do mercado de trabalho e 

do emprego no Projeto Zona Franca de Manaus. 

A análise também destaca os efeitos que outras variáveis se impuseram sobre a 

evolução econômica conjuntural no período pesquisado que refletiram no mercado de trabalho 

e no nível de emprego industrial. 

o mercado de trabalho e o emprego apresentam elementos de variável 

comportamental interdisciplinar, relacionando-se com outras variáveis que estão atreladas à 

dinâmica da economia. Dessa forma, levanta-se como problemática para a pesqUisa a 

influência de fatores externos ao nível de emprego industrial estudado. 

A analise do problema, na forma proposta, nos leva a verificar as seguintes 

hipóteses: la) HO: O nível de emprego anual foi influenciado, entre 1990 e 2000, pelo 

crescimento do faturamento anual do Pólo Industrial Manaus? HI: o nível de emprego anual 

não foi influenciado, entre 1990 e 2000, pelo crescimento do faturamento anual do Pólo 

Industrial Manaus?, 2a
) HO: o nível de emprego anual foi influenciado, entre 1990 e 2000, 
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pelo crescimento do volume de produção anual do Pólo Industrial Manaus?; Hl: o nível de 

emprego anual não foi influenciado, entre 1990 e 2000, pelo crescimento do volume de 

produção anual do Pólo Industrial Manaus? 

Dessa forma, a dissertação constará de quatro capítulos. O primeiro capítulo versará 

sobre o referencial teórico, no qual será abordada a teoria da ciência econômica que servirá de 

lastro para assentar as análises conjunturais que tratam sobre o mercado de trabalho, o 

emprego, enfim o fator trabalho. 

No segundo capítulo, serão tratados a análise da conjuntura econômica brasileira no 

período pesquisado e seus reflexos no Pólo Industrial de Manaus. 

O terceiro capítulo enfocará e analisará a evolução do mercado de trabalho e o nível 

de emprego no Pólo Industrial de Manaus. 

Finalizando, serão apresentadas as conclusões sobre os fatores econômicos 

analisados ressaltando os efeitos resultantes que as variáveis econômicas conjunturais 

provocaram no nível de emprego. 



CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA 

Contextualização 

Em meados do século XIX, Manaus era tida por seus habitantes como uma pequena 

cidade, praticamente um vilarejo, os próprios viajantes estrangeiros que por aqui passavam 

deixaram essas impressões nos seus relatos. 

Era a Manaus entrecortada por igarapés, de ruas pequenas e estreitas e de população 

rala. Notava-se desde o início, o convívio mais próximo com a natureza, características que 

nas próximas décadas irão configurar-se não mais como expressão espontânea da sociedade 

local, mais sim por meio da exploração econômica dos recursos naturais que as florestas e rios 

circundantes ofereciam. 

Nesse período a Europa estava passando pela 2a
. revolução técnico-científica e é 

dentro deste contexto que a borracha se insere, com sua grande capacidade elástica e de 

utilização, ganha importância para o mercado europeu, com os aperfeiçoamentos 

tecnológicos, como o processo de vulcanização desenvolvido pelo norte americano Goodeyar 

em 1831, e mais tarde a fabricação do primeiro pneumático por Jonh Dunlop (1888), fizeram 

da goma elástica um produto altamente cobiçado no mercado internacional. 

Em 1875, a navegação na região Amazônica já estava nas mãos de uma companhia 

estrangeira, era a Amazon Steam Navigation Company Limited. 
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Percebíamos, então, o capital estrangeiro sendo introduzido na região. Manaus está 

agora inserida no contexto do capital internacional e a dinâmica que se estabelecia era a da 

extração da borracha nativa a qualquer custo, com vistas ao comércio internacional e 

direcionada à exportação. 

Isso não quer dizer a ausência de uma estrutura econômica que beneficiasse a região, 

mecanismos que garantissem a base de alimentos locais com trabalhadores dedicados a esse 

processo, porém esta é uma questão que precisa ser melhor estudada pela historiografia 

regional, o que podemos constatar é que grande parte da mão-de-obra desse período estava 

voltada para a extração da borracha silvestre, a prática do extrativismo foi a tônica desse 

período, com utilização da mão-de-obra intensiva e semi-escrava. Fato demonstrado pelo 

grande fluxo de nordestinos que chegavam a região para trabalharem nos seringais nativos 

localizados nas regiões dos grandes afluentes do Solimões. 

Múltiplas foram as transformações advindas dessa fase que a região atravessava, os 

cofres públicos estavam abarrotados, a cidade de Manaus precisava se adequar a novas 

demandas do capital, sua nova elite estava sedenta por novos espaços e é com essas 

necessidades que vai se construir, segundo palavras de Edinéa Dias, "vai se improvisar uma 

cidade no trópicos" . 

"É durante a administração do Engenheiro Eduardo Ribeiro (1892-1896) que a 

cidade de Manaus vai conhecer seu processo mais intenso de urbanização, pois era preciso 

mostrar uma cidade que se apresentasse moderna, limpa e atraente, para aqueles que a 

visitavam a negócios ou pretendessem estabelecer definitivamente" (DIAS, 1999). 

A expansão da cidade de Manaus na primeira década do século XX está diretamente 

ligada ao lucrativo comércio da borracha, esta representava o segundo produto na pauta de 

exportações brasileiras e garantiu durante um certo período 38% (trinta e oito por cento) das 

nossas divisas em comparação aos 62% (sessenta e dois por cento) produzidos e exportados 

pelo restante do país. 

Segundo Antonio Loureiro "os preços altos da borracha e as divisas por ela gerado, 

numa região que não a utilizava, pela sua baixíssima densidade demográfica, pela sua falta de 
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representatividade política, pela ausência de um planejamento regional e pela espoliação 

colonial a que estava submetido, representava muito mais para a nação brasileira, no período 

que vai de 1889 à 1912, do que qualquer política fazendária, econômica ou governamental, 

tão falsamente elogiadas pelos áulicos dos primeiros quatriênios republicanos, com o 

agravante de que esta participação foi esquecida ou tabuizada na história de nossa economia" 

(LOUREIRO, 1985). 

Loureiro ressalta desta forma a singular importância da economia gomífera para o 

Brasil. 

Toda a riqueza produzida no período que se estende basicamente entre 1890 à 1920, 

gerou uma euforia e uma idéia de que o progresso era inevitável, e de certa forma o foi, como 

constata a pesquisadora Ana Daou "a crença na prosperidade de que os 'males sociais' 

pudessem ser equacionados tecnicamente corroou os ideais de liberalismo que marcaram todo 

o século XIX. A 'bela época' é a expressão de euforia e do triunfo da sociedade burguesa no 

momento em que se notalizavam as conquistas materiais e tecnológicas, se ampliavam as 

redes de comercialização e foram incorporadas à dinâmica da economia internacional vastas 

áreas do globo antes isoladas" (DAOU, 2000). 

O Amazonas se inseriu nesse contexto histórico conhecido como Belle Époque, 

porém suas bases sócio-econômicas eram frágeis, assim como os demais ciclos econômicos 

que aparecem de forma surpreendente e desaparecem também de forma espantosa. 

O processo de declínio da economia gomífera amazônica teve início a partir do 

"furto de sementes" feita pelo inglês Henry Wickham em 1876. Ele levou as sementes para 

serem cultivadas de forma racional para o oriente, assim produzir borracha de boa qualidade a 

preço mais baixo. 

Alguns fatores favoreceram a decadência da atividade extrativista da borracha nativa 

e a retração da economia local. 
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É lugar comum, apontar o relapso da elite local face ao crescente avanço da borracha 

asiática no mercado internacional, porém segundo Bárbara Weinstein nos chama à atenção 

para o fato de que "o grosso dos membros da associação era de aviadores, comerciantes que 

praticavam o sistema de abastecimento dos contingentes de famílias que trabalhavam nos 

seringais nativos,tal como forma de escambo e escravização dessa horda de trabalhadores, os 

quais dependiam para a sua sobrevivência, de um determinado conjunto de relações 

comerciais e que estavam razoavelmente certos de que o cultivo disseminado da hévea no 

sudeste asiático iria alterar ou destruir exatamente aquelas relações que constituíam os 

fundamentos de suas operações comerciais. 

Talvez o traço mais marcante do negócio da borracha silvestre fosse o de fazer 

ascender o intermediário-aviador a uma posição cuja importância não se verifica nas 

sociedades agrícolas - posição que o aviador arriscava perder caso a Amazônia fizesse sua 

transição para o cultivo da hévea. Assim não surpreende que o principal órgão representativo 

da comunidade mercantil jamais fomentasse ativamente o cultivo da seringueira no 

Amazonas" (WEINSTEIN, 1993). 

Bárbara nos mostra um aspecto de extrema importância para compreendermos o fato 

de que a Associação Comercial do Amazonas (ACA) não ter tomado providências logo que 

ficou sabendo da produção asiática de borracha cultivada. A própria estrutura de produção da 

borracha racionalmente cultiva desfavorecia os aviadores, muitos deles representantes da elite 

local e membros da Associação Comercial. 

Fato marcante foi o que ocorreu em 1910, ano que marcou o déblâcle irreversível da 

borracha amazônica no mercado internacional. 

Segundo Bradford Burns "era evidente que o período de fastígio da borracha havia 

terminado. Em Manaus, a prosperidade havia cedido lugar ao pânico, quando o histórico ano 

de 1910 chegou ao fim. Cessaram as atividades frenéticas tão característica de uma cidade em 

expansão. As docas e os armazéns do Porto de Manaus iriam deteriorar-se mais tarde; bancos 

fechariam, negociantes estrangeiros mudar-se-iam para as outras plagas; o Teatro Amazonas 
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ficaria entregue ao abandono. Outro ciclo de expansão e colapso havia surgido no Brasil. A 

borracha havia sofrido o mesmo curso seguido pelo pau- brasil, o açúcar , os diamantes, o 

tabaco, o algodão e o cacau. Manaus tomava o seu lugar ao lado de Olinda e Ouro Preto. " 

(BURNS, 1966). 

A cidade de Manaus entrava num processo de profunda estagnação econômica, 

ainda que existissem estruturas internas que permitiam o funcionamento da economia 

estadual, apesar da mesma se dá de forma precária. 

Até a criação e aprovação do projeto de lei na Câmara Federal pelo Deputado 

Pereirinha do projeto de uma Zona de Livre Comércio no interior da Amazônia em 1957 e, a 

real criação e estabelecimento d projeto Zona Franca de Manaus em 1967, através do Decreto

Lei 288, a economia regional foi movida basicamente pelo extrativismo de produtos naturais 

da floresta. 

A tabela 1 demonstra a evolução e decadência da economia extrativista da borracha 

silvestre. 
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TABELA 1 

Exportação de Borracha Silvestre Amazônica (1821-1947) 

ANO QUANT. ANO QUANT. 

(t) (t) 

1821/1830 329 1921 17.493 

1831/1840 2.314 1922 19.855 

1841/1850 4.693 1923 17.995 

1851/1860 19.383 1924 21.568 

1861/1870 37.166 1925 23.537 

1871/1880 60.225 1926 23.263 

1881/1890 110.048 1927 26.162 

1891/1900 213.755 1928 18.826 

1901 30.241 1929 19.861 

1902 28.632 1930 14.138 

1903 31.717 1931 12.623 

1904 31.866 1932 6.224 

1905 35.393 1933 9.453 

1906 34.960 1934 11.150 

1907 36.490 1935 12.370 

1908 38.206 1936 13.247 

1909 39.027 1937 14.792 



lV 

1910 38.547 1938 12.064 

1911 36.547 1939 11.805 

1912 42.286 1940 11.835 

1913 36.232 1941 10.734 

1914 33.531 1942 12.204 

1915 35.165 1943 14.575 

1916 31.495 1944 21.192 

1917 33.998 1945 18.887 

1918 22.662 1946 18.159 

1919 33.252 1947 14.510 

1920 23.587 

Fonte: Samuel Benchimol, Amazônia: um pouco-antes e além-Depois, 

Umberto Calderaro, Manaus, 1977, p. 252. 
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Na tentativa de resgatar a região do caos montaram-se vários planos de 

'salvação', porém o que pareceu mais promissor foi a intervenção americana durante os 

anos de 1940 a 1945. 

A Segunda Guerra Mundial inviabilizou para os norte amencanos a compra 

direta da borracha com os produtores asiáticos, a saída de emergência foi o incentivo à 

produção de borracha racionalmente cultivada na Amazônia, foi assinado o "Acordo de 

Washington", este tratava da liberação de uma gama de recursos para a região, na 

tentativa de implantar o cultivo racional da hévea. 

Segundo Loureiro, "terminada a Guerra, com a liberação dos senngaIs do 

Sudeste Asiático do domínio japonês, desaparecendo a motivação de sua permanência 

na Amazônia, os americanos demonstraram o interesse imediato de abandonarem a 

região, pois não mais necessitavam de sua borracha. As classe empresariais 

consegmram que o Acordo de Washington permanecessem em vigor até 1947, 

garantindo a colocação do produto, no mercado internacional, por mais algum tempo" 

(LOUREIRO, 1994). 

Até a criação e o estabelecimento d projeto Zona Franca de Manaus, no final dos 

anos 60, a economia regional foi movida basicamente pelo extrativismo de produtos 

naturais, sendo que a castanha do Pará ocupou o lugar de destaque neste momento. 

No dizer de Salati "A infra-estrutura montada e desenvolvida no período áureo 

do látex foi transferida para a extração da castanha. Além dela, o óleo de copaíba, a 

ucuquirana, a balata, a sova e madeiras diversas foram buscadas, contribuindo assim 

para que a estagnação da Amazônia, causada pela competição da borracha asiática, não 

fosse generalizada e uniforme em toda a área. Em alguns outros lugares da Amazônia a 

população remanescente havia-se voltado para a agricultura de subsistência ou para a 

pecuária" (SALA TI, 1983). 
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Essas atividades extrativistas contribuíram para as "frentes pioneiras". 

Que no relato de Pontes Filho, "tais atividades com produtos tomaram-se a base 

econômica da região no período entre 1920 e 1940. Assim a extração da castanha, de 

ouro e a criação de gado bovino, concentrados especialmente no Pará, tiveram uma fase 

de expansão e atraíram as chamadas 'frentes pioneiras de agropecuária e minerais', cuja 

a vinda, em geral, espontânea, dava-se principalmente do Nordeste, a partir de 1920 e 

1930" (PONTES FILHO, 2000). 

Os esforços da União na tentativa reativar a economia regional na década de 50 

levaram a criação da Superintendência de Proteção e Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA), que elaborou um Plano de Emergência (1953-1945) cuja a função 

básica era a execução de Planos Quinquenais. 

Na década de 60, o governo militar extinguiu a SPVEA e em seu lugar criou a 

SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) seu objetivo era 

estabelecer áreas de livre comércio, visando o aproveitamento econômico da região. 

Nessa época CrIou-se, também, o FIDAM (Fundo para Investimento do 

Desenvolvimento da Amazônia) e o BASA (Banco da Amazônia S.A), era a 

preocupação por parte dos militares em integrar e defender a soberania nacional. 

Neste sentido e segundo Pontes Filho, "diante de todo esse cenário de promoção 

de grandes projetos e financiamentos de capitais privados , externos e internos , por 

parte do Estado, contando ainda com sua própria atuação como empreendedor 

capitalista na esfera econômica, é que se implanta o modelo econômico em que ainda 

hoje nos sustentamos de modo inteiramente dependente. A Zona Franca de Manaus." 

(PONTES FILHO, 2000) 
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Com esse projeto de ocupação geopolítica de integração pela implantação de 

atividades econômicas nesse imenso vazio amazônico, acabou resultando em forte 

poder de arrasto, principalmente da industria paulista fornecedora do Pólo Industrial de 

Manaus e da imensa corrente migratória que transformou Manaus em um novo 

Eldorado. 

E com esse cenário que InICIa-Se a contextualização da problemática do 

emprego e do mercado de trabalho no modelo de desenvolvimento econômico regional, 

Zona Franca de Manaus, como sendo de primeira grandeza, haja vista, ser esse projeto 

de cunho geopolítico para desenvolver a região Amazônica e integrá-la à nação 

brasileira, nos ditames dos governos militares, no final da década de 60. 

A Zona Franca de Manaus como projeto regional foi idealizado pelo Deputado 

Federal Francisco Pereira da Silva e criada pela Lei n° 3.173, de 06 de junho de 1957, 

como Porto Livre. 

Dez anos depois, o Governo Federal, através do Decreto-Lei N° 288, de 28 de 

fevereiro de 1967 ampliou e regulamentou essa legislação, estabelecendo incentivos 

fiscais por 30 anos para implantação de um pólo industrial, comercial e agropecuário. 

Instituindo, assim, o atual modelo de desenvolvimento, englobando uma área fisica de 

10 mil km2
, tendo como centro a cidade de Manaus. Visando integrar a Amazônia à 

economia do país, bem como promover sua ocupação e elevar o nível de segurança para 

manutenção de sua integridade, o Governo Federal, através do Decreto-Lei nO 288 de 28 

de fevereiro de 1967, define a Amazônia Ocidental tal como ela é conhecida, 

abrangendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 

o modelo de desenvolvimento da ZFM está assentado em Incentivos Fiscais e 

Extra-Fiscais, que propiciaram condições para alavancar um processo de crescimento e 

desenvolvimento da área incentivada. 

Em 15 de agosto de 1968, o Decreto-Lei N° 356/68 estendeu estes beneficios a 

toda a Amazônia Ocidental, ou seja, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 
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A dinâmica da ZFM pode ser configurada em 3 fases distintas. 

A primeira fase, de 1967 a 1976 constituiu o período de liberdade plena de 

importações, apresentando as seguintes características: 

• Predominância da atividade comercial (sem limitação de importação de 

produtos, exceto armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiro 

e perfumes); 

• Crescimento do fluxo turístico doméstico com consumidores buscando 

produtos de elevada sofisticação cuja importação estava proibida no restante do país; 

• Estabelecimento de limite para saída de bagagem de passageiro 

acompanhada. 

• Expansão do setor terciário; 

• Início da atividade industrial; e, 

• Lançamento da pedra fundamental do Distrito Industrial (30/09/68). 

A segunda fase estendeu-se até o final de 1990 e teve início com a edição dos 

Decretos-Leis N° 1435/75 e 1455/76, que introduziram as seguintes modificações no 

modeloZFM: 

• Estabelecimento de Índices Mínimos de Nacionalização para produtos 

Industrializados na ZFM e comercializados nas demais localidades do Território 

Nacional; 

• Estabelecimento de limites máximos globais anuais de importação 

(Contingenciamento ); 

Essa fase, apesar das limitações impostas, registrou um acentuado crescimento 

do setor industrial que obteve seu melhor desempenho em 1990, quando atingiu um 

faturamento de US$ 8,4 bilhões e geração de 76.798 empregos diretos. Tal desempenho 

caracterizou-se pelos seguintes fatores: 

• Acesso a modernas tecnologias; 
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• Substituição de importações, vez que na oportunidade cerca de 2000 

produtos estavam proibidos de ingressar no país; 

• Contribuição para o desenvolvimento, de uma industria nacional de 

componentes e outros insumos, localizada no Centro-Sul do País, especialmente em São 

Paulo. 

A terceira fase iniciou-se em 1991, com a chamada Nova Política Industrial e 

de Comércio Exterior do Governo Federal, promovendo a abertura do mercado 

Brasileiro às importações. A nova ordem econômica fixou como paradigma a busca da 

"Qualidade e da Produtividade". A exposição do modelo ZFM à nova ordem, 

especialmente por conta de produtos estrangeiros que passaram a entrar no mercado 

nacional e a forte recessão que assolou a economia brasileira, agravando-se em nível 

local com graves reflexos no nível de emprego e profundas alterações no mercado de 

trabalho da cidade de Manaus e no perfil do novo emprego, ocorrendo no ano de 1993 

as demissões em massa no Pólo Industrial, quando chegou no nível de emprego mais 

baixo de sua história, com 36.463 empregos diretos, até hoje não recuperando aqueles 

empregos do ano de 1990, exigiu profundas modificações na legislação, o que ocorreu 

através da edição da Lei 8.387 de 30 de dezembro de 1991, estabelecendo medidas, 

visando sua salvaguarda: 

• Criação de Regimes de Áreas de Livre Comércio - ALC, priorizando faixas 

de fronteiras, visando irradiar o modelo ZFM; 

• Eliminação dos limites máximos globais anuais de importação; 

• Substituição do critério dos Índices Mínimos de Nacionalização pela prática 

de Processo Produtivo Básico - PPB; 

• Desregulamentação de procedimentos; 

• Criação do Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus - EIZOF; 

• Decreto n° 205, de 05/09/91, que trata da eliminação dos limites máximos 

globais. 

As medidas adotadas ensejaram, a partir de 1993, o início da recuperação da 

ZFM constatando-se progressiva adequação do seu setor industrial, caracterizada por 

significativa reconversão industrial com redução de custos que propiciaram maior 
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competitividade de seus produtos, a par da elevação dos padrões de qualidade a partir da 

adoção das Normas Técnicas da série ISO 9000, de cumprimento obrigatório pelo 

Decreto n° 783 de 25 de março de 1993. 

o resultado mais expressivo decorrente da reestruturação efetivada no parque 

industrial traduziu-se pelo seu faturamento, que em 1996 foi de US$ 13,2 bilhões. 

Presentemente, os desafios consistem na capacidade de aproveitamento da 

dinâmica que o modelo ZFM imprimiu, visando buscar elementos que possibilitem a 

auto-sustentabilidade da região. Neste sentido a SUFRAMA direciona suas ações 

baseadas em algumas premissas: 

• F ortalecer o parque industrial de Manaus com ponderável base tecnológica, a 

partir de reforço à cadeia produtiva de sub setores industriais através de incentivos 

adicionais à produção de componentes que apresentem vantagens competitivas em sua 

fabricação local; 

• Fortalecer o projeto Zona Franca, dada sua importância nacional e regional, 

perseguindo sua auto-sustentação em harmonização com os demais segmentos da 

indústria brasileira; 

• Fortalecer o papel da Superintendência da Zona Franca de Manaus -

SUFRAMA nas ações Governamentais objetivando desenvolver a Amazônia Ocidental 

e promover a integração da Fronteira Norte do Pais, mediante a implementação de um 

programa de interiorização que se consolide através de projetos economicamente 

viáveis, que contemplem o aproveitamento das matérias-primas regionais e da 

biodiversidade existente na Amazônia. 

Como se observa, tanto a Superintendência da Zona Franca de Manaus -

SUFRAMA, como o Governo Estadual, parceiros nesse grande e vitorioso projeto de 

desenvolvimento regional têm a primordial preocupação com o homem amazonense, 

sempre na busca de alternativas econômicas com perspectivas viáveis de atrair 

investimentos para geração de emprego e renda para contingentes de mão-de-obra 

marginal e excluída do mercado de trabalho formal. 
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o contingente de desempregados no Estado do Amazonas é preocupante, pois 

o tecido social apresenta-se com graves rupturas ocorrendo os efeitos sociais de 

segurança pública, de saturamento de equipamentos de saúde pública, problemas 

estruturais urbanísticos, etc. 

Visto aSSIm, o desemprego estrutural é grande e com constantes taxas de 

crescimento corroborado por novos entrantes no mercado de trabalho e pelo 

significativo fluxo migratório interno e de outros estados da Federação. 

Objetivos 

Geral 

Essa Dissertação objetiva caracterizar a evolução do nível de emprego 

industrial no Pólo Industrial de Manaus. 

Intermediários 

• Analisar as influências e impactos havidos no mercado de trabalho e no 

emprego no Pólo Industrial; 

• Analisar até onde e como as alterações e mudanças havidas no Setor 

Secundário da ZFM, afetaram a evolução do nível de emprego 

industrial; 

• Analisar o panorama econômico passado na década de 90,com reflexos 

nas empresas do Pólo Industrial de Manaus. 

Relevância do Estudo 

Temos que reconhecer que há pouquíssimos aspectos da organização social 

humana "perenes" ou "inevitáveis" no sentido do abstrato quanto às desigualdades 

regionais, a mobilidade dos meios de produção, pleno emprego, desemprego estrutural, 

como aspectos partícipes de um "modelo" de desenvolvimento econômico regional, 
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essa análise com certeza, prosseguiria mediante uma compreensão da evolução histórica 

que ensejou as formas sociais modernas naquele sistema. 

Nesse sentido, a situação espacial geopolítica do projeto Zona Franca, 

circunscreve-se numa área específica da cidade de Manaus, concorrendo para o inchaço 

demográfico da população manauense fazendo emergir com mais rigor as mazelas que o 

desemprego oriundo do Pólo Industrial causa no tecido social. 

Apesar dos 35 anos de implantação desse projeto econômico com os 

pressupostos básicos de criar no interior da Amazônia Ocidental o pólo industrial, 

comercial e agropecuário objetivando a criação de empregos e renda, não possui estudo 

específico que trate o emprego industrial como de primordial importância à sociedade 

amazonense, principalmente no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico -SEDEC. 

As alterações e modificações havidas no modelo ZFM, seria de se esperar que 

o Governo Estadual, com base nos pressupostos do paradigma da intensidade de mão

de-obra que o Pólo Industrial adotava até o início da década de 90, formulasse projetos 

alternativos para o desenvolvimento econômico estadual, sabendo-se que o 

determinismo tecnológico chegaria e poria fim as forças produtivas características do 

fecho de uma época. 

Mesmo tendo sido limitado o escopo da pesquisa e do estudo, este tema aqui 

estudado é de fundamental importância para a sociedade amazonense, que pugna pela 

prorrogação do prazo de vigência do projeto, com esperanças que ele alarge o mercado 

de trabalho, podendo leva-la a mais essa falácia, no entanto essa Dissertação ao 

pretende esgotar esta discussão. 

Definição de Termos 

Mercado de trabalho = é o processo de coordenação que envolve a criação de 

incentivos, taxas de pagamento, etc; de forma que quantia certa de mão-de-obra em 
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conjunto agregado com o capital seja empregada no local apropriado e no tempo 

requerido. 

Força de trabalho = refere-se a todas as pessoas com mais de 16 anos que estão 

empregadas, buscando trabalho ativamente ou aguardando para serem chamadas de 

volta depois de dispensados. 

Desempregados = aqueles que estão na força de trabalho e que estão 

empregados em troca de pagamento e os que acabam de entrar ou reentrar na força de 

trabalho, mas ainda não encontraram um emprego. 

Trabalho humano = atividade proposital orientada pela inteligência. 

Cadeia produtiva = caracterização integrada de processos produtivos que 

agregam valor às operações produtivas da organização, produto ou segmento 

econômico. 

Impacto = ação de efeito restritivo, conseqüência produzida sobre determinada 

variável. 

Metodologia 

A pesquisa documental exigida para consecução dos objetivos da Dissertação 

foi procedida em arquivos documentais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico - SEDEC e da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 

esta com a obrigação do tratamento sistêmico dos dados coletados mensalmente das 

empresas do Pólo Industrial de Manaus incentivadas pelos Governos Federal e Estadual. 

A forma da pesquisa foi limitada em face da sistemática de processamento dos 

dados no Departamento de Estatística Econômica da SUFRAMA, por ter passado no 

decorrer do período analisado, 1990 a 2000, por grandes transformações de padrões 

aplicativos e de enfoque analítico dos dados. 
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Isso limita o método adotado para análise das informações e dados na 

Dissertação, por conter alguma inferência objetiva da equipe de economistas e 

estatísticos da SUFRAMA a cada ano de coleta e análise dos dados. 

Coleta dos Dados 

Os dados foram coletados por meio de: 

• Pesquisa documental nos arquivos DATABANK da SUFRAMA e SEDEC, 

dos quais foram selecionados os dados e informações de interesse a elaboração dessa 

Dissertação; 

• Pesquisa documental nos arquivos de documentos das principais empresas 

de cada sub setor do Pólo Industrial na SUFRAMA, e seus respectivos projetos 

econômico-financeiros que deram origem às informações sobre as variáveis estudadas, 

objetivando o confronto do proposto contra a informação real aposta no formulário da 

pesqUIsa; 

• Esclareço que a pesquisa de campo está colocada às empresas industriais do 

Pólo Industrial por força da Legislação de Incentivos Fiscais Estadual. 

Tratamento dos Dados 

Os dados receberam tratamento quantitativo e qualitativo, permitindo a 

utilização de métodos da estatística descritiva que possibilitasse a interpretação e análise 

posterior dos dados e informações coletadas. 

Os objetivos propostos pela pesqUIsa original, VIa Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico - SEDE C é que o Departamento de Estatística da 

SUFRAMA viabilizasse, via estudos estatísticos, um DATABANK econômico, que 

servisse de suporte às análises de desempenho econômico financeiro do Pólo Industrial 

de Manaus. 
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Limitação do Método 

o método escolhido para coleta dos dados e informações das pesqUIsas 

havidas, pela compulsoriedade da Legislação de Incentivos Fiscais Estadual, em 

empresas industriais do Pólo Industrial, foi um tanto deficiente na composição pontual 

dos dados sobre as variáveis, emprego, faturamento e volume de produção, por vezes, 

algumas daquelas empresas em certo ano da série, não pontuava um ou outro item, dos 

elencados no formulário. 

Esse foi o contexto da análise documental procedida nas pesquisas da série 

analisada. No geral procurou-se captar e entender acontecimentos ou fenômenos 

ocorrido nas ocasiões periódicas e de perspectivas das pessoas do Departamento de 

Estatística envolvidas com essa atividade. 

Outra limitação é a do UnIverso do estudo, restrito somente às empresas 

incentivadas pelos Governos Federal e Estadual. 



CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como objetivo expor o arcabouço teórico que justifica os 

argumentos utilizados nas outras seções da dissertação, principalmente no que se refere 

aos impactos das tecnologias e demais aspectos dinâmicos da economia sobre o 

emprego. 

Não se pretende formalizar preposições teóricas diretamente desse arcabouço 

de Teoria, porém possibilitar base às idéias expositivas desse trabalho. 

Os resultados expostos são consagrados na literatura decorrente da área, de 

forma que o leitor familiarizado com o tema poderá acompanhar o desencadeamento da 

dissertação sem atentar para o presente capítulo. 

1.1 Conceituação de Mercado de Trabalho e do Emprego 

As transformações tecnológicas e dos métodos gerencIaIS que estão se 

processando na economia brasileira, abrangendo a liberalização comercial globalizada, 

o programa de privatização, a tecnologia da informação e a estabilização econômica, 

têm provocado mudanças na estrutura do mercado de trabalho e do emprego. Em 

conseqüência, o setor secundário, por se constituir no setor com maior exposição à 

competitividade externa, passa por grandes mudanças. 

o estudo sobre a evolução do mercado de trabalho e do emprego nas indústrias 

do Pólo Industrial de Manaus na década de 90 remete, necessariamente, às referências 
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do modelo Zona Franca de Manaus quanto à criação de emprego industrial no Estado do 

Amazonas. 

As mudanças na Política Industrial brasileira com a abertura do Mercado ao 

comércio exterior, processada no Governo Collor, intensificaram as exigências por parte 

da demanda por mão-de-obra com perfil mais qualificado, com novas competências, 

adequando-a a realidade evolutiva na relação capital-trabalho. O mercado de trabalho 

apresenta comportamento variável na dependência direta do desempenho dinâmico da 

economia. 

Conforme dispõe Zeetano (1998) o mercado de trabalho é entendido como 

sendo a compra e venda de mão-de-obra, representando o locus economicus onde 

trabalhadores e empresários se confrontam dentro de um processo de negociação, que 

ocorre algumas vezes com a intervenção do Estado, determinando em conjunto, níveis 

de salários, condições de trabalho e demais aspectos relativos às relações entre o capital 

e o trabalho. 

o mercado que aloca os trabalhadores para os empregos e coordena as decisões 

de emprego é o mercado de trabalho. 

o mercado de trabalho é, aSSim, composto de todos os compradores e 

vendedores de trabalho. 

Podemos entender, no sentido geral, o termo "mercado", designando 

compradores e vendedores que estão contactados e conectados para procederem trocas 

econômicas entre eles. 

Desse modo, o mercado de trabalho poderá ser compreendido, como um 

conjunto de inúmeras variáveis de intensa participação no cotidiano dos trabalhadores e 

empregadores, determinando as condições de trabalho, os salários, a produtividade e a 

qualificação dos operários. 

o mercado de trabalho assim definido denomina-se mercado formal de 

trabalho, no qual contempla as relações contratuais de trabalho, em grande parte 
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detenninadas pelas forças de mercado. Em contrapartida, está o mercado informal de 

trabalho, onde as regras de funcionamento prevalecem com mínimo de intervenção do 

governo. 

o mercado de trabalho também, pode ser um fato contratual, de compra e 

venda de mão-de-obra, ou seja, de recursos humanos e intelectuais, ou ainda, de capital 

humano para suprir determinado parque industrial, para executar alguma tarefa ou 

serviço detenninado, onde são determinadas as variáveis de salários, condições de 

trabalho, qualificações profissionais e técnicas para os trabalhadores. 

Pode-se, também, conceituar o mercado de trabalho como sendo o espaço de 

transações, o contexto de trocas e intercâmbios entre entidades que ofertam mão-de

obra e oportunidades de trabalho. O mercado de trabalho é dinâmico e sofre contínuas 

mudanças. 

FORÇA DE 
TRABALHO 
ENTRANTE 
~ 16 ANOS 

POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA 

(EMPREGADA/DESEMPREGADA) 

• Novos entrantes; 
• Reentrantes. 

NÃO INTEGRANTES DA 
FORÇA DE TRABALHO 

• Desistentes; 
• Aposentados 

Diagrama 1. Situação de fluxos da força de trabalho de uma população. 

FORÇA DE 
TRABALHO 

EMPREGADA 

• Novas 
Contratações; 

• Chamadas de 
Volta. 

FORÇA DE 
TRABALHO 

DESEMPREGADA 

O contingente e identidade das pessoas em cada categoria de mercado de 

trabalho estão sempre mudando, havendo quatro grandes fluxos entre os estados do 

mercado de trabalho: 
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1. Trabalhadores empregados que se tornam desempregados, por saIr 

voluntariamente ou por serem dispensados, tendo se separado 

involuntariamente da empresa, seja temporária ou permanentemente; 

2. Trabalhadores desempregados que obtêm emprego ao serem 

contratados de novo ou sendo chamados de volta para um emprego do 

qual foram temporariamente dispensados; 

3. Os que estão no mercado de trabalho, empregados ou desempregados, 

podem sair ao se aposentar ou, então, decidir não aceitar ou procurar 

trabalho em toca de pagamento ( desistente); 

4. Os que nunca trabalharam ou buscaram emprego expandem a força de 

trabalho ao ingressar nela pela primeira vez, enquanto os que desistiram 

o fazem reentrando na força de trabalho. 

O mercado de trabalho é condicionado por inúmeros fatores como: o 

crescimento econômico, a tecnologia adotada, a natureza e qualidade de postos de 

trabalho, a produtividade e a inserção no mercado internacional. Os dois primeiros estão 

relacionados com a escala do emprego (crescimento / redução estrutural do emprego), 

enquanto os demais fatores, com a intensidade do emprego (qualidade e produtividade 

de emprego). 

Dentre as conceituações de mercado de trabalho, pode-se escolher a de fato 

contratual que não determina a localização espacial geopolítica. Esse fato de contratar 

pode se dá, no local indicado pelo contratante por meio digital e, em qualquer parte do 

globo terrestre, onde muitas vezes o contratado nunca saberá quem o contratou e o 

contratante também não conhecerá o contratado, mas terá, somente, o objeto do fato 

contratual que é o serviço executado e a contrapartida remuneração. 



'-----:> 
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MERCADO DE I 
. CAPITAIS . 
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'-----:> 
TRABALHADORES MERCADO DE I 
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Resultados 
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Diagrama 2. Os mercados em que as empresas devem operar. 
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CONSUMIDORES 

Segundo Ehremberg & Smith (2000) o mercado de trabalho é um dos três 

mercados que as empresas devem operar com sucesso para sobreviver. 

O estudo do mercado de trabalho começa e termina com uma análise da 

demanda e oferta da mão-de-obra. No lado da demanda estão os empregadores, cujas 

decisões sobre a contratação de mão-de-obra são influenciadas pelas condições nos três 

mercados. No lado da oferta estão os trabalhadores efetivos e em potencial, cujas 

decisões sobre onde se trabalhar devem levar em conta suas outras opções sobre como 

passar o tempo. 

É bom lembrar que os principais resultados do mercado de trabalho são 

relacionados aos: a) Termos de emprego-salário, níveis de compensação, condições de 

trabalho; b) Níveis de emprego. 

Nesse estudo demonstra-se que a demanda no mercado de trabalho é de 

primeira importância. Tanto que as empresas para produzir bens e serviços combinam 

outros fatores e a forma como o capital e a mão-de-obra que dependem da demanda de 

produtos, da quantidade da mão-de-obra e do capital que podem adquirir a preços 

específicos e da escolha da tecnologia disponível a elas. 
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Essa análise, também está interessada em descobrir como o número de 

trabalhadores empregados no Pólo Industrial de Manaus é afetado pelas mudanças e 

uma ou mais dessas três forças. 

Pode-se compreender o emprego, como sendo o uso, a utilização, o 

aproveitamento do tempo ou do espaço pelo proprietário do fator trabalho, 

determinando a troca de sua força de trabalho por certa remuneração. 

o resultado final das transações empregador -empregado no mercado de 

trabalho constitui-se na colocação de pessoas em funções mediante certas taxas de 

pagamento. Essa alocação da mão-de-obra serve não apenas às necessidades individuais 

das pessoas, mas também a da sociedade em geral. 

1.2 Bases Teóricas sobre Mercado de Trabalho 

Podemos entender, preliminarmente, à luz da Teoria Clássica, através de obras 

de economistas como Adam Smith, David Ricardo, Malthus e Say, é que ela, não 

abordou em suas análises, as relações entre o mercado de trabalho e a dinâmica da 

economia social, englobando o trabalho produtivo. 

Para os clássicos, o trabalhador produtivo é aquele que cria, para a empresa em 

que trabalha, um valor excedente à sua remuneração, sendo então um insumo produtivo 

e, mais que isso, uma mercadoria cujo comportamento seria similar ao das demais 

mercadorias produzidas pelo sistema capitalista. 

Identifica-se a tal similaridade - do fator trabalho com os outros insumos - que 

o trabalhador está sujeito às mesmas condicionantes da Lei da Oferta e Procura que 

regula os preços e as quantidades de equilíbrio dos fatores de produção. 

Como no princípio dos mercados auto-ajustáveis, denominado posteriormente 

como "Lei de Say" ou "Princípio da Prestação do Poder de Compra", a oferta de um 

bem, imediatamente, abre demanda para outros bens em toda a extensão do seu próprio 
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valor ou, como é geralmente enunciado tal princípio: "a oferta de um bem cria sua 

própria demanda". 

Segundo Oliveira (1997), os clássicos enunciaram algumas hipóteses, dentre as 

quais, apresentamos as que mais nos interessa, a seguir: 

"Plena Mobilidade de Insumos - para os clássicos, como 

também, para os neoclássicos, não havia descontinuidade no 

deslocamento de insumos de um segmento produtivo para outro, 

ou de uma empresa para outra. No caso específico do fator 

trabalho, se, por exemplo, alguns trabalhadores são demitidos de 

uma empresa, imediatamente acham emprego em outra, de 

forma que, o volume de gastos com os insumos fica 

inalterado.(. .. ) Como denota-se, os clássicos e neoclássicos não 

levam em consideração os problemas reais na estrutura da 

oferta, o que dentre outras, temos; a inadaptabilidade do 

trabalhador a um novo emprego, em face da nova qualificação 

exigida; ( ... ) 

Salários Flexíveis - esta variável, significa que os 

trabalhadores estão dispostos ao trabalho mediante salários 

mais baixos numa conjuntura de crise de vendas. É 

importante, pois garante em curto prazo, a manutenção de 

uma taxa atraente ao capital e, portanto contínuo estímulo ao 

emprego e ao investimento. 

Durante ala. Revolução Industrial, esses pressupostos poderiam ter validade, 

em que a homogeneidade das funções de trabalho em processos manufatureiros eram 

simples, tanto na qualificação profissional, como nos salários pagos aos 

trabalhadores. 

Visto por esse prisma, para os clássicos a noção de desemprego seria sempre 

voluntário ou efêmero, não comprometendo os demais gastos na economia, haja vista, o 

comércio exterior não representar ameaça concorrencial à produção nacional e ao 



29 

contingente de emprego, por ser bastante restrito, o que para eles, a economia operaria 

sempre a Pleno Emprego. 

Outro conceito importante refere-se ao sistema de trabalho em processo de 

manufatura. Pode ser entendido como sendo o processo de produção de mercadorias, 

com base na divisão de trabalho cooperado de trabalhadores ligados aos instrumentos de 

trabalho individual e as máquinas rudimentares de então, sob o comando de um "chefe 

capitalista". Apresentando, dessa forma, um estágio mais avançado do sistema artesanal. 

Nesse sistema, os produtos manufaturados processados com instrumentos de 

trabalho e pela força de trabalho do homem, poderiam ser direcionados ao consumo 

imediato, como bem final. E, para um novo processo produtivo como matéria-prima, na 

condição de bens intermediários ou ainda, como novo instrumento de trabalho, como 

bem de capital, de forma que a sociedade tivesse investimentos para manter a 

quantidade de bens produzidos e ofertados num determinado período. 

A divisão do trabalho no sistema de manufatura proporcionou consideráveis 

aumentos de produção, pois um trabalhador que executa uma simples tarefa, 

especializa-se nesta e, aumenta a especialização do conjunto de trabalhadores. Na 

praticidade, na eficiência, destreza e rapidez nas tarefas, elevando assim a produção de 

mercadorias no mesmo período de tempo. Toda essa segmentação do trabalho, 

associado à cooperação cada vez maior de trabalhadores reunidos num mesmo 

estabelecimento fabril, e sob o comando de um único capitalista, constituiu a base da 

futura indústria mecanizada. 

Marx (1985), classificou o processo de manufatura em dois tipos: manufatura 

heterogênea e manufatura orgânica. 

A primeira trata do conjunto de produtos manufaturados reunidos em outros 

estabelecimentos manufatureiros denominados de bens intermediários, representando 

trabalhos parciais e independentes de outros trabalhadores, que serão montados e/ou 

ajustados em processo final de produção em outro estabelecimento fabril. 
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Dessa forma, poucas partes de trabalho, consolidados em mercadorias 

complementares, utilizam a mesma peça. 

Constata-se, com esse fato, que esse tipo de manufatura resulta das 

dificuldades inerentes a certos tipos de mercadorias, a operacionalização de todo o 

processo produtivo na mesma linha de produção e no mesmo estabelecimento fabril, 

apresenta grau de complexidade que inviabiliza a seqüência das tarefas parciais. 

Na manufatura orgânica o produto elaborado percorre todo o processo 

produtivo, desde sua entrada como matéria-prima, até a elaboração final como 

mercadoria, passando por todas as atividades conexas, dependentes umas das outras, 

passando por todos os trabalhadores parciais do estabelecimento fabril. Por isso, Marx a 

denominou de manufatura de "forma perfeita". Havendo conexões entre suas tarefas 

parciais e pela disposição próxima dos trabalhadores, há uma elevação da produção total 

das mercadorias resultando, assim, em vantagens em relação ao artesanato. 

Reconhecemos que a manufatura tem sua relevância histórica, considerada as 

devidas proporções. Pode-se correlacioná-la com a moderna indústria mecanizada e 

automatizada pela microeletrônica, visto que economistas e demais especialistas 

referem-se muitas vezes aos produtos industrializados, como produtos manufaturados. 

Isto não prejudica o entendimento da manufatura histórica, haja vista que mesmo nas 

modernas indústrias, podemos identificar a divisão do trabalho, com suas tarefas 

parciais e conexas entre si com trabalhadores controlando e auxiliando as máquinas. 

A busca da eficiência tecnológica e o desemprego da mão-de-obra não são 

fenômenos recentes. Acompanha o desenvolvimento das economias capitalistas desde a 

1 a. Revolução Industrial em meados do século XVIII. 

Conforme esclarece Baldwin (1979), Adam Smith, em "A Riqueza das 

Nações", preconizava que as atividades econômicas tornavam-se mais eficientes e mais 

produtivas na medida que o capital fosse sendo acumulado, a divisão do trabalho 

aumentaria e os trabalhadores se especializariam em tarefas específicas. 
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Conforme a teoria de David Ricardo, os avanços da produção industrial e a 

necessidade de procura de novos mercados para os produtos manufaturados ingleses, 

além do abastecimento de matérias-primas e de alimentos, foram primordiais para que 

desenvolvesse a "Teoria das Vantagens Comparativas do Comércio Internacional". 

Os avanços da tecnologia industrial empregada à época, o crescente comércio 

internacional levou Karl Marx a se preocupar com o desemprego e com os problemas 

sociais dele decorrentes. 

Com a evolução do sistema capitalista, impulsionado com o progresso de 

industrialização européia, temos a manifesta Teoria Neoclássica com um escopo teórico 

mais aprimorado que os clássicos e com a introdução de alguns modelos matemáticos. 

A principal contribuição desses autores, denominados de marginalistas, quanto ao 

Mercado de Trabalho foi a formulação da "Teoria da Repartição da Renda", na qual 

cada insumo fará jus a uma remuneração para quem os possui, na equivalência de sua 

margem de contribuição para o aumento da produção. 

Com relação ao fator trabalho, essa teoria precomza que o salário deve 

acompanhar a Produtividade Marginal do Trabalho (PMgL) , da seguinte forma: se esta 

fosse reduzida, dever-se-ia reduzir, também, o salário na mesma medida; caso 

aumentasse, dever-se-ia aumentar, também, o salário na mesma medida. Denota-se 

perfeita correlação dessa teoria, com o contexto da "Lei de Say", quando tratou de suas 

hipóteses de "plena mobilidade de insumos", "salários flexíveis" e de "pleno emprego". 

Com o enfoque voltado para os fatores sociológicos, Marx distingue-se dos 

autores liberais, colocando outro direcionamento sobre alguns aspectos do Mercado de 

Trabalho Capitalista. 

Para Marx, a origem de toda riqueza, sem levar em consideração sua formação 

histórica, é sempre o Fator Trabalho, interpretado no social, abstrato e como sendo 

produto de Valor de Troca, a despeito das conclusões de David Ricardo, com a 

formulação teórica sobre o Fator Trabalho opondo a classe trabalhadora e capitalista, 

em disputa entre salários e lucros pela maior fatia do valor das mercadorias. 
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Nesse contexto, Marx enunCIa a "Teoria da Repartição da Renda", 

fundamentada na constatação da exploração econômica da classe trabalhadora pela 

classe capitalista. 

o trabalhador, por ser destituído da propriedade de quaIsquer melOS de 

produção os quais são de propriedade do capitalista, nada mais pode trocar ou vender no 

mercado a não ser a sua própria força de trabalho. 

No enfoque social, essa não é uma decisão livre, mas condicionada pela 

necessidade imperiosa da sobrevivência em uma sociedade, em cuja mola mestra é a 

produção de mercadorias que passa a governar as relações sociais via fetichismo e 

alienação social do trabalhador. 

Segundo Marx, a forma de exploração do fator trabalho é a produção, o que ele 

denomina Mais-Valia, que é o valor excedente criado pelo trabalhador no processo de 

trabalho produtivo e que não lhe é pago, mas incorporado ao valor do capital original 

investido pelo capitalista. 

Dessa forma, Marx caracteriza que a acumulação do capital se dá pela contínua 

extração da Mais-Valia, via produção de mercadorias. 

A Mais-Valia é a base da produção capitalista de mercadorias. E uma 

característica privada da apropriação de trabalho não pago, elemento essencial para a 

acumulação de capital pelos capitalistas. Há os aumentos absoluto e relativo da Mais

Valia. 

o absoluto acontece quando há um prolongamento da jornada de 

trabalho.Dessa forma, ocorre o aumento do trabalho excedente sobre o trabalho 

necessário. 

o relativo ocorre com o aumento da produtividade do trabalho, que diminui o 

trabalho necessário e aumenta o trabalho excedente, sem alteração da jornada de 

trabalho, ocorrendo uma redução do valor da força de trabalho. 
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A Mais-Valia relativa é uma característica do modo de produção capitalista, 

pOIS pressupõe a divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e trabalho 

excedente, ou seja, a sociedade já superou a fase da subsistência, atingindo a geração de 

excedente, segundo Marx: 

"( ... ) a produção da Mais-Valia relativa pressupõe, portanto, um 

modo de produção especificamente capitalista, que com seus 

métodos, meios e condições, surge e se desenvolve, de início na 

base da subordinação formal do trabalho ao capital. No curso 

desse desenvolvimento, essa subordinação formal é substituída 

pela sujeição real do trabalho ao capital". 

Com isso, a acumulação tende a aumentar a procura por mão-de-obra acima da 

capacidade da oferta também, havendo crescimento da massa de salários até o ponto em 

que a massa de Mais-Valia diminui, ameaçando a própria extração de valor excedente 

do fator trabalho pelo capital e a própria acumulação. 

Tratando-se da "Teoria do Valor", Marx procurou demonstrar o conceito de 

trabalho abstrato, como sendo o dispêndio da energia humana para produzir 

determinada mercadoria, dentro de um tempo socialmente necessário para produzi-la, 

mas não é perceptível, pois o que se vê na mercadoria é o trabalho concreto ou trabalho 

útil. 

o trabalho abstrato é o que dá valor aos bens. Dessa forma, qualquer atividade 

de produção que transforme matérias-primas em mercadorias, que utilize o mesmo 

tempo socialmente necessário para transformar os mesmos bens em valores de uso e, o 

valor de cada bem não depende dos instrumentos de trabalho utilizados e nem do 

trabalho útil, mas do tempo socialmente necessário para a execução do trabalho, é 

trabalho abstrato. 

Como conceito de trabalho útil, entende-se como se dá forma aos bens e 

diferencia os mais diversos trabalhos. Necessariamente, certos produtos por serem 

produzidos nas formas pré-definidas, isto é, com igualdade de tempo socialmente 
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necessário, com os mesmo instrumentos de trabalho, com a utilização de bens livres da 

natureza e com a mesma tecnologia, diz-se que o valor desses produtos idênticos será o 

mesmo que o valor de uso proporcionado por eles. 

o que deixou de ser ressaltado foi a habilidade dos trabalhadores envolvidos na 

produção desses bens, se maior ou menor, resultando um produto com melhor ou menor 

qualidade que o outro. 

Isto demonstra que a habilidade natural ou adquirida quer fisica ou intelectual, 

pelo conhecimento e pela experiência da força de trabalho são características essenciais 

para a expansão das forças produtivas na sociedade. 

o contexto em que Marx trata da Mais-Valia e da Acumulação de Capital, 

difere dos clássicos frontalmente, como da "Lei de Say" e seus princípios abordando 

que o capitalismo termina produzindo, em períodos cíclicos, crises que levam às 

falências, ao desemprego e ao subconsumo. 

Nessa situação, apresenta a existência do desemprego tecnológico, em que os 

trabalhadores são substituídos por máquinas, dando-se dessa forma, maior concentração 

do capital, o que reduz ainda mais as oportunidades de emprego. 

Decorrente desse processo fomenta-se a formação do que Marx denomina de 

Exército de Reserva de Trabalhadores, ou seja, a existência de Superpopulação Relativa, 

compreendendo a permanência de significativa parcela da população economicamente 

ativa, desempregada. 

Esse exército de reserva atua como um mecanismo de defesa da acumulação 

capitalista, dialeticamente, contra possíveis elevações dos salários, que lhes serve de 

forte obstáculo, e, quando se encontra em nível elevado, provoca a incapacidade da 

demanda adquirir a produção ofertada. 

Desse enunciado, infere-se a assertiva que Marx depreendeu: o Mercado de 

Trabalho capitalista responde à própria dinâmica da acumulação capitalista geradora de 
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crises cíclicas, de depressões alternadas com períodos de progresso econômico, com 

significativa demanda por mão-de-obra. 

Concede-se relevância à Teoria Clássica e às críticas de Marx aos enunciados 

elaborados à ciência econômica, até às suas previsões preconizadas e ainda não 

cumprida. 

o sistema capitalista tem saído ideologicamente vitorioso até o início do século 

xx. 

Com a ocorrência da Grande Depressão de 1930, provocada pela quebra da 

Bolsa de Nova York em 1929, é que se percebe a real incapacidade do sistema em 

responder as crises depressivas e ao desemprego. 

Por essa época, as teorias da obra de John Maynard Keynes surgem na tentativa 

de responder alguns questionamentos de então. Essas teorias não levam em 

consideração os princípios das Escolas Clássica e Neoclássica, contrariando os 

pressupostos enunciados na "Lei de Say". 

Para Keynes, é a Demanda Efetiva que condiciona as decisões da oferta, 

sustentando esse princípio com enunciados sobre a Rigidez dos Salários para Baixo, em 

que os trabalhadores resistem à queda salarial, mesmo em crise recessiva e a existência 

de obstáculos à Livre Mobilidade de Insumos. 

Segundo Keynes, a economia capitalista sempre operará com certo nível de 

desemprego, que denominou de ociosidade de recursos. 

Os governos possuem prerrogativas para intervir na economia, fomentando seu 

aquecimento de curto prazo através de política fiscal de expansão, desse modo, criando 

empregos e aquecendo a demanda efetiva. 

Com essa teoria Keynes induziu à possibilidade de maIOr participação do 

governo no sistema econômico e que idéias nacionalistas tomassem corpo, 

principalmente no pós-guerra. 
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Isso resultou em crescimento de barreiras à expansão do comércio 

internacional, em face do pressuposto, que os países deveriam buscar sua total auto

suficiência, até mesmo com a perda da produtividade. 

As idéias de Keynes representam uma verdadeira revolução na Economia 

Política através de sua obra-prima, The General Theory of Employment, Interest, 

and Money (Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda), publicada em 1936, com seus 

principais pontos substantivos seguintes: 1) o sistema capitalista não retornará, 

necessariamente, ao pleno emprego quando estiver em um estado de depressão, por 

meio das forças automáticas autogeradoras dentro do sistema; 2) o sistema capitalista 

pode, entretanto, ser movido para o pleno emprego, através da política governamental 

que oferte um nível suficiente de investimentos para eliminar qualquer deficiência 

deixada pelo funcionamento do setor privado. 

Considera-se John Maynard Keynes (1883-1946), um dos economistas mais 

brilhantes do século xx. Como especialista da teoria do valor e da moeda, ele desfrutou 

de eminente reputação desde a Primeira Guerra Mundial. 

Tendo com estopim da "revolução Keynesiana" sua principal obra publicada 

em 1936 - "TEORIA GERAL DO EMPREGO, do Juro e da Moeda" - considerada 

uma obra prima para a teoria econômica. 

Até essa data, vigorava a teoria formulada por Jean Baptiste Say (1767-1832), 

segundo a qual toda oferta cria automaticamente a sua própria demanda e o equilíbrio 

do mercado, que em princípio, pode ser alcançado pela ação do próprio mercado. 

Say sistematizou assim uma idéia fundamental que já havia sido verificada 

pelos economistas clássicos Adam Smith e David Ricardo. 

De acordo com essa concepção, as disfunções do mercado, as cnses e o 

desemprego são resultados de "causas extra-econômicas". Responsáveis para tanto são 

as guerras, a política e os sindicatos, que supostamente adulteram o processo natural do 

mercado. 
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Keynes foi o primeiro economista a questionar os fundamentos desta teoria. 

Mas, não foi o primeiro teórico a faze-lo. Karl Max já havia explicado as crises não por 

"causas extra-econômicas", mas pelas próprias leis do modo de produção capitalista. 

A "revolução Keynesiana" não foi uma revolução contra a teoria dominante, 

mas o paradoxo de uma revolução do próprio estabelecimento científico. 

A importância de Keynes está ligada a crise econômica mundial de 1929-1933, 

terremoto econômico que abalou profundamente a sociedade moderna, na qual os 

fundamentos básicos da teoria econômica clássica vacilaram. 

Keynes provou que a teoria de Say representa um caso específico e não 

aplicação genérica. O próprio mercado pode levar a uma situação em que não haja 

demanda suficiente por bens de consumo e investimentos, de modo a fazer com que 

uma boa parcela da oferta social da força de trabalho não encontre demanda alguma. 

As aspirações de Keynes à generalidade no título da Teoria Geral no sentido de 

revolucionar o assunto baseiam-se na capacidade de sua teoria para explicar o emprego 

e o desemprego, enquanto a teoria Pré-Keynesiana é compatível apenas com posições 

nas quais todos os trabalhadores que querem trabalhar estão empregados. 

Antes da Teoria Geral, o nível do emprego era entendido como sendo 

determinado pela oferta e demanda por trabalho. Os dois lados eram igualados pelo 

chamado "salário real", o salário em termo de bens que ele compraria. 

O pleno emprego era porte crucial desta posição, pois de outra forma havia 

forças fazendo variar os salários reais e levando a economia para o pleno emprego. O 

desemprego, além de ser um desvio da tal posição, por definição, era transitório, 

funcional ou devido a flutuações cíclicas na atividade econômica. 

Em outra analise definia o desemprego como sendo reduções no nível de 

emprego com relação ao obtido previamente e, via essas reduções como retrações 

voluntárias da oferta de trabalho. 
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Uma terceira análise é imaginar o desemprego como um afastamento de 

alguma noção absoluta da força de trabalho, permitindo "fricções" mínimas de procura 

de emprego e ajustamento de habilidades. 

o desemprego de "freio tributário" (impostos que incidem sobre a renda do 

trabalhador) é claramente consistente com o igualar oferta e demanda e pode ser 

descrito como retração voluntária do mercado de trabalho. Também, pode ser descrito 

como voluntário, atribuído à resistência dos trabalhadores em aceitarem salários mais 

baixos. 

Keynes via o problema por outro prisma, ao invés de começar com a oferta e 

demanda por trabalho, ele começava com o fato de que a mão-de-obra era contratada 

para produzir bens que seriam vendidos lucrativamente. 

Os empresários contratarão trabalhadores o suficiente para atender a seus 

objetivos de lucro, não mais que isso. Quer estejam todos os que querem trabalhar 

empregados ou não. A idéia é que o nível de emprego é determinado pelos custos de 

produção inclusive salários, e pela demanda esperada pelos produtos e não pelo próprio 

mercado de trabalho. Keynes chamou isto de principio da demanda efetiva. 

As empresas deverão contratar a quantidade de mão-de-obra suficiente para 

atender a demanda que haverá pelo produto, quando tal quantidade de mão-de-obra for 

contratada e, esse nível de emprego persistirá, quer ele observe a oferta de mão-de-obra 

ou não. Portanto, pode haver pleno emprego ou desemprego de equilíbrio. 

A questão é que os empregadores não contratarão mais trabalhadores, se não 

quiserem aumentar sua produção. Para aumentar o emprego é necessário que haja uma 

expectativa de aumento do nível de demanda. A expansão pode não encontrar mercado 

suficiente. O resultado é incerto. Somente se a demanda pelo um bem repousa no 

mercado externo é que um corte nos salários nominais, melhorando a competitividade 

internacional, pode ser benéfico ao empregado. 

A idéia de que o emprego depende da demanda pelo produto é fundamental. 

Mas, um aumento de demanda apesar de necessário para aumentar o emprego, não é 



39 

suficiente. Portanto, deve ser lucrativo atender ao aumento da demanda com uma maior 

produção. Isto não ocorrerá se o aumento de salários absorverem todo o potencial de 

lucro da expansão. 

Quando os custos aumentam mais depressa do que a demanda, não vale a pena 

aumentar a produção. Em tal circunstância, uma política que quebre a resistência 

salarial toma-se necessária se a demanda capitalista por lucros for harmonizada com a 

necessidade de emprego dos trabalhadores. Caso contrário tem-se instalado o 

desemprego estrutural. 

1.3 O Mercado de Trabalho e a Globalização 

o século XX foi marcado por grandes transformações no sistema econômico 

capitalista, com reflexos no Mercado de Trabalho e no Nível do Emprego. 

o avanço da Globalização expandindo-se em diversos mercados, 

principalmente, os mercados financeiros e o comércio internacional entre países. 

A formação de Blocos Econômicos Regionais e Continentais, tendo em alguns 

fatores, fortes indicativos favoráveis, tais como: 

1. Melhoria da matriz de logística internacional (transportes e 

telecomunicações); 

2. Concentração intensiva de capital segmentada; 

3. Tecnologia da Informação; 

4. Grandes acordos do comércio mundial com significativa redução de 

barreiras tarifáricas; 

5. Quebra de fronteiras nacionais; 

6. Políticas econômicas homogêneas entre países de blocos; 

7. Acordos de cooperação tecnológicos e financeiros; e 

8. Graves crises em mercados continentais e regionais. 
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o avanço do processo globalizante provocou expressivas transformações nas 

economias dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, 

repercutindo, sobremaneira, no Mercado de Trabalho e no Nível de Emprego, obrigando 

governos à formulação de Políticas Públicas voltadas à indução de criação de maior 

número de emprego, como forma de combater o desemprego estrutural que grassa nas 
. " economias naCIOnaiS. 

Com essas transformações nas áreas tecnológicas e telecomunicação, em face 

de crescente integração do mercado competitivo globalizado, os novos métodos de 

gestão atinge o ambiente organizacional das empresas e a relação capital-trabalho 

assume maior grau de significância com limites complexos, constituindo-se em grandes 

desafios para qualquer governo. 

o processo de "fragmentação" do circuito de produção de mercadorias, entre 

empresas, promove uma série de impactos decisivos na estrutura do Trabalho. 

Surge o que se denomina de fragmentação de classe, cujos principais aspectos 

SOCiaiS são o desenvolvimento de uma subproletarização tardia e do desemprego 

estrutural. Portanto, apresenta-se como uma das principais características do novo perfil 

do mercado de trabalho sob a globalização do capital. 

Por um lado, na globalização do capital ocorre o crescimento da classe de 

trabalhadores assalariados. 

Apresenta-se a particularidade da redução e a transformação da classe operária 

tradicional, do crescimento de assalariados dos "serviços" e da proliferação do trabalho 

"assalariado precário", ou de "subproletariado tardio". 

Por outro lado, instaura-se como um componente contraditório do 

desenvolvimento capitalista, o crescimento do desemprego estrutural, com a 

constituição de um novo patamar de exclusão social nos principais países capitalistas. 

É preciso ressaltar que ocorre uma alteração conceitual importante. O novo 

desenvolvimento do capitalismo mundial impõe um novo sentido à categoria do 
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contingente de trabalhadores "excedentes", conforme dispostas em O Capital, por 

Marx(l985): 

" ... a acumulação capitalista sempre produz, na proporção da sua 

energia e de sua extensão, uma população trabalhadora supérflua 

relativamente, isto é, que ultrapassa as necessidades médias da 

expansão do capital, tomando-se desse modo, excedente". 

O que antes poderia ser considerado "trabalhadores assalariados excedentes", 

sob a globalização do capital toma-se, "contingente de trabalhadores excluídos". O 

"excedente" inverte-se em "excluído". 

Desse modo, surgem os novos excluídos da "nova ordem capitalista", que são 

as massas de desempregados do sistema de exploração do capital, em decorrência do 

desenvolvimento da produtividade do trabalho, aparecendo meramente como índices de 

desemprego estrutural. 

Constatamos o crescimento da produção industrial sob os auspícios do 

complexo da reestruturação produtiva. Entretanto, ele ocorre sem o incremento do nível 

de emprego, denominado de jobless growth, seja nos países centrais, seja nos países 

periféricos em industrialização. 

O imperativo é introduzir, cada vez mais, novas tecnologias microeletrônicas e 

novos padrões organizacionais vinculados à lógica do que se denomina de lean 

production, que tendem a não possuir mais a capacidade de absorver a parcela de 

trabalhadores assalariados que estão a procura de emprego. 

Essa reestruturação produtiva é o termo que engloba o grande processo de 

mudanças ocorridas nas empresas e principalmente na organização do trabalho 

industrial, via introdução de inovações, tanto tecnológicas como organizacional e de 

gestão, buscando-se alcançar uma organização do trabalho integrada e flexível. 

A evolução da teoria geral da administração observa-se que nos anos 70, as 

organizações caracterizavam-se por terem uma estrutura predominantemente formal, 
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hierárquica, departamentalizada, com centralização de informações e de decisões. 

Estrutura criada com base nas grandes empresas industriais. 

A relação entre as firmas era de concorrência, verificando-se poucos 

movimentos no sentido de buscar-se a cooperação entre estas. 

Os padrões de produção de tais organizações caracterizavam-se por aspectos 

como a produção em massa, principalmente de bens de baixa diferenciação; a produção 

em linha de montagem, onde a produção era programada em setor específico e 

"empurrada" para as vendas; a mecanização do fluxo de produção; a presença de 

estoques; etc. Havia, assim, uma padronização do maquinário e do equipamento, da 

mão-de-obra e das matérias primas. 

A organização e a gestão do trabalho baseava-se em elementos como divisão 

das tarefas e, conseqüentemente, a especialização do trabalhador, separação entre 

execução e produção, aumento do controle (buscando a certificação de que o trabalho 

está sendo executado de acordo com os padrões estabelecidos), entre outros. O trabalho 

passa a ser rotineiro, com pequeno grau de envolvimento dos operários e a produção 

estimulada principalmente por incentivos financeiros. 

Esse conjunto de características configura o que ficou conhecido como o 

paradigma fordista, ou o modo de produção fordista. 

Com o acirramento da concorrência internacional e a globalização da economia 

a partir da década de 70 a nível mundial e, do início dos anos 90 no Brasil, este padrão 

de acumulação de capital entrou em crise devido a fatores como a saturação do mercado 

de bens duráveis, a perda do poder aquisitivo, a entrada de novos países produtores e a 

formação de blocos regionais. Assim, começou-se a buscar novos padrões, novos 

modelos de organização, para fazer frente a estes novos desafios de competitividade, 

através dos quais as empresas poderiam sobreviver. 

As empresas começam a sentir a necessidade de passar por um processo de 

reestruturação produtiva que tende a dar origem a um novo padrão de acumulação de 

capital e de organização da produção. Padrão que vem sendo chamado pelos estudiosos 
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de pós ou neo-fordismo, acumulação flexível, especialização flexível, modelo japonês, 

entre outras nomenclaturas. 

Empresários buscam, a competitividade através de novas formas de ganhos de 

produtividade aliados à flexibilidade da produção, visando adequar o aparelho produtivo 

às novas exigências de um mercado de muita produção e pouco consumo, numa 

concorrência não só nacional mais também internacional, com produtos de qualidade e 

que estão em constantes inovações. A capacidade de inovar em produtos e processos 

passou a ser elemento de diferencial estratégico para as empresas. 

Entre as principais mudanças em curso encontram-se, as inovações de base 

tecnológica, organizacional e de gestão da empresa e o novo padrão de inter

relacionamento de firmas. 

A atual tendência do mercado de trabalho é reduzir o número de trabalhadores 

"centrais" e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente via 

processo de terceirização de mão-de-obra e é demitida sem custos quando a economia 

entra em declínio. 

o que é diretivo dessa situação é o fato dessa cisão no mercado de trabalho 

ocorrer em seu pólo "moderno", onde se constituiu um potencial de organização da 

classe trabalhadora. 

Portanto, o que se observa, é que sob a globalização do capital, com a 

exacerbada concorrência capitalista, desenvolveu-se num novo patamar histórico. A 

cisão do mercado de trabalho, sob a posição plena do império da flexibilização do 

emprego. 

A premIssa do materialismo histórico de Marx é a de que evoluções 

significativas das forças produtivas, ou seja, da capacidade de produção de uma 

determinada sociedade, provoca alterações nas relações de produção, notadamente do 

fator trabalho. Essas, compreendidas como a forma pela qual os diversos componentes 

do processo produtivo se relacionam entre si. Tais alterações repercutem nos costumes e 

valores sociais e nas instituições jurídico-políticas. 
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Então, se percebe uma expansão avassaladora de conhecimentos científicos e 

tecnológicos aplicados à produção, o que ocorre, principalmente, em países de 

economia desenvolvida. A biotecnologia, a informática e a robótica, entre outras 

ciências, ao mesmo tempo em que ampliam a capacidade produtiva tornam-se menos 

dependentes do esforço fisico humano. Daí resultam alterações tão significativas nas 

relações de produção, como vimos anteriormente, a ponto de configurar-se um processo 

revolucionário do modo de produção capitalista. 

o conflito desloca-se da relação capital-trabalho para a questão do ficar dentro 

ou fora do mercado de trabalho e do processo produtivo. Logo, observar-se a inutilidade 

dessa demanda efetiva por mão-de-obra. O desemprego é estrutural, portanto, definitivo. 

o novo modo de produção dispensa a força de trabalho, como era entendida até 

agora, ou seja, como esforço fisico, especializado ou não. Se ele pressupõe um papel 

minimizado da força de trabalho, com a substituição desta pelo conhecimento, ao 

mesmo tempo em que a presença do fator capital se amplia e se sofistica, tem-se uma 

diminuição drástica do poder de barganha da classe trabalhadora no conflito entre o 

capital e o trabalho pela redistribuição da riqueza excedente. 

Assim, a distribuição da riqueza excedente não se dará de acordo com a 

correlação de forças representativas dos fatores de produção - capital e trabalho - mas 

será ponto de ajustes institucionais consolidados em alguma forma de Estado. Ou não 

haverá distribuição. 

A sociedade não terá condições de arcar com formas de produção superadas, 

economicamente não competitivas. Está claro que o trabalho improdutivo, além de 

insalubre sob vários aspectos, torna-se oneroso. 

Os países que insistem em basear sua produção na exploração de mão-de-obra 

barata e pouco especializada, em mercados cativos e na exportação de determinados 

recursos naturais e comodities, estarão fora da competição, com bens e custos finais 

comparativos crescentes e o risco de involução à economia de subsistência. 
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Quanto ao Estado, dito democrático, este deverá ser capaz de redistribuir a 

riqueza, de assegurar os direitos do cidadão e de estimular o processo de 

desenvolvimento dentro dos requisitos da revolução tecnológica. 

o Estado moderno é causa e efeito da maior valorização social dos conceitos 

de democracia e cidadania. 

As novas relações sociais farão da democracia reinvidicação social e contra

ponto ao desemprego crescente, uma vez que no modo de produção tecnológico, 

somente um Estado democrático pode assegurar à população seus direitos. 

Seja porque ela permanece como mão-de-obra em disponibilidade, ou 

simplesmente porque direitos de cidadãos têm que ser garantidos pelo Estado de alguma 

maneira. 

A preparação do Estado, da bem-vinda revolução tecnológica é, portanto, um 

desafio à engenharia institucional, aos partidos políticos e a todos os cidadãos que 

rejeitam a exclusão social e o atraso econômico. 

o Estado brasileiro, com vista a essa nova realidade, tem procedido dentro de 

um conjunto de Políticas Públicas, objetivando aumentar a eficiência e a equidade no 

Mercado de Trabalho. 

Por isso o Estado Brasileiro busca atuação em duas principais frentes, sendo 

uma programática e outra normativa: 

• Programática - o Estado executa políticas de fomento ao emprego e à 

educação, qualificação e requalificação profissional, desenvolve programas 

de proteção ao trabalhador; 

• Normativa - modernização das instituições que regem as relações entre 

capital e trabalho no país. 

Assim, essas Políticas Públicas postas em execução pelo Estado, desdobram-se 

em: Políticas Ativas - que se destinam à promoção do emprego, ao aumento da 

empregabilidade da força de trabalho, assim como à reforma do marco legal visando a 
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facilitar e a estimular a criação de empregos de qualidade; Políticas Passivas - que 

visam à proteção do trabalhador desempregado. 

Como vimos, as teorias, os fatores do sistema capitalista e todos os agentes 

econômicos que estudam e influem no Mercado de Trabalho e no Nível de Emprego 

convergem para uma problemática de dificil solução plena e equacionada, como 

podemos observar nas palavras de Gonçalves (1996): 

"(. .. ) A questão do emprego ou desemprego tem sido tema 

central na maioria dos países e por ser complexa, envolve uma 

série de fatores: políticos, econômicos, tecnológicos, 

geográficos, culturais e psicológicos. Com a aceleração da 

produção e o aumento da concorrência em escala mundial, ou 

seja, a globalização, os problemas relacionados à questão do 

emprego têm se multiplicado e adquirido novas dimensões. 

Sendo assim, a luta pelo aumento da oferta de emprego, através 

da geração de novos postos de trabalho, e o combate ao 

desemprego têm se constituído em objetivos tanto de países 

pobres quanto de países ricos." 

Estudos demonstram que enquanto algumas economias apresentam um 

comportamento mais estável de emprego, pessoas mais qualificadas e uma preocupação 

com a qualidade, outras apresentam práticas como a subcontratação baseada em formas 

precárias de emprego. 

Ressaltando desta forma, que a reestruturação produtiva não pode ser encarada 

como fenômeno homogêneo, visto que ocorreu e vêm ocorrendo, em diferentes 

empresas, setores e regiões. 

Ocorrendo, por sua vez, altos níveis de rotatividade, fruto principalmente da 

insatisfação constante quanto ao salário e a facilidade de contratação-demissão, 

caracterizando maior flexibilidade no mercado de trabalho. 



47 

De modo geral, os impactos da reestruturação sobre o mercado de trabalho têm 

tomado as seguintes formas: grande mobilidade da mão-de-obra; crescimento da 

participação do trabalho informal; redução dos salários reais na maioria dos setores; 

aumento do recurso à subcontratação do trabalho, com a participação do trabalho a 

domicilio; maior seletividade das empresas na contratação de mão-de-obra, em termos 

de sua qualificação e capacitação, pela grande disponibilidade de mão-de-obra no 

mercado de trabalho. 



CAPÍTULO 11 - ANÁLISE DA CONJUNTURA ECONÔMICA 

Nesse capítulo trataremos da conjuntura passada na década de 90, na qual os 

três primeiros anos desnudaram a profundidade da crise brasileira. A partir de 1990, as 

tentativas das políticas econômicas neoliberais agravaram ainda mais a crise social e a 

inequívoca necessidade de ajustes, ainda que em longo prazo. 

A reestruturação imposta pela Terceira Revolução Industrial agravara, 

sobremaneira, os problemas do mercado de trabalho, do emprego e da distribuição de 

renda. 

2.1 Antecedentes Conjunturais e o Desenvolvimento Econômico 

A política industrial é um importante instrumento utilizado pelas nações para 

seu crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Quase todos os paises do 

mundo possuem uma política industrial, seja ela centralizada, liberal ou neoliberal. 

Os Estados Unidos da América, um símbolo do liberalismo econômico, 

estimulam a sua indústria através de proteção tarifária e das compras governamentais 

dirigidas aos setores estratégicos. Tem-se, portanto, um exemplo de discurso liberal 

associado ao dirigismo indireto em favor do desenvolvimento industrial. 

Alguns países, como o Brasil, entretanto, adotam uma política industrial mais 

intervencionista visando estimular a indústria através de políticas publicas, tais como: 
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incentivos fiscais regionais; investimentos em projetos de infraestrutura; reorganizações 

setoriais com participação do Estado; programas de privatizações; compras 

governamentais "dirigidas"; políticas de realce conjuntural visando elevar a demanda, 

além dos subsídios governamentais e das barreiras alfandegárias e legais para a proteção 

do produto nacional. 

o Brasil adotou a partir dos anos 50, a política de substituição de importações, 

estimulou o aumento da demanda interna e criou as reservas de mercado que permitiram 

o crescimento significativo do setor industrial até o final dos anos 70. 

o Estado também desempenhou um papel muito importante através dos 

investimentos em infraestrutura, da implantação da indústria de base e da expansão de 

setores dinâmicos da economia brasileira, tais como energético e telecomunicações. 

o Brasil, entretanto, manteve até o final dos anos 80 as políticas de 

substituição de importações e de reservas de mercado, que inibiram o desenvolvimento 

tecnológico e mantiveram parcela considerável da indústria nacional acomodada, 

excessivamente protegida e incapaz de competir com os produtos internacionais. 

o projeto Zona Franca de Manaus é um exemplo típico resultante dessa 

política industrial, dentro de uma economia fechada com reserva de mercado. 

A política industrial de um país não deve ser um instrumento de política 

econômica estático e imutável. No entanto, deve-se adaptar às alterações internas e 

internacionais, mas direta à evolução da demanda, ao desenvolvimento tecnológico e à 

competitividade empresarial. 

Entretanto, no Brasil, através dessa política industrial, observaram-se 

resultados opostos, resultando em defasagem tecnológica, reserva de mercado, falta de 

flexibilidade de produção, perda de competitividade, custos elevados, produtos 

obsoletos, preços de venda elevados e descaso ao consumidor insatisfeito. 



50 

Como o keynesianismo não se deteve somente às décadas imediatamente do 

pós-guerra, denota-se também, nas décadas de 70 e 80, com a retomada da demanda 

global. 

No Brasil, como na Europa, tivemos a chamada política dos chamados 

"desperdícios" com a gestão por excessos nas empresas e nas organizações 

governamentais, levados por uma economia fechada, sem processos de parâmetros de 

eficácia e eficiência. 

Em nome do dogma econômico do pleno emprego em curto prazo, houve 

esbanjamento ainda maior. No Brasil, governo de final de ditadura e pós-ditadura, 

proporcionou elevada taxa de inflação, alto taxas de juros, perda célere do poder de 

compra dos trabalhadores e principalmente, investimentos em obras grandiosas, de 

cunho econômico-social duvidoso, investimentos privados sob auspícios financeiros 

totais a custa do erário público. 

Nesse cenário, o projeto Zona Franca de Manaus, prosseguia como modelo 

geopolítico de desenvolvimento econômico regional com relativo sucesso na atração de 

investimentos empresariais, com base nos incentivos fiscais plenos, tendo como suporte 

de impostos como: o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados; o II - Imposto 

sobre importações; o IR - Imposto sobre a renda de qualquer natureza e o ICMS -

Imposto sobre operações relativo a circulação de mercadoria e sobre prestação de 

serviços de transportes Interestaduais e intermunicipais e de comunicação. 

Concorrendo para o projeto, também, o mercado interno garantido, a ausência 

de competitividade, as plantas fabris instaladas caracterizadas por intensividade de mão

de-obra, processos produtivos defasados, os custos de produção elevados e a segurança 

de uma política industrial dos governos federal e estadual para desenvolver a região a 

todo custo. E, como contrapartida a indústria recente contribuiria para a substituição de 

importações, criaria emprego e renda ao contingente de desempregados desqualificados 

e semiqualificados locais. 
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Nos parece que, se durante os anos 80, com a fase recessiva das crises na 

indústria brasileira, a teoria keynesiana se revelou ineficaz, servindo de freio ao 

ajustamento e a reorientação da produção das estruturas fabris, num momento em que a 

retomada do crescimento necessitava passar por uma adaptação rápida às novas 

tecnologias que estavam chegando e ao prenúncio da abertura de mercado do processo 

globalizante. 

Nesse período, o Brasil passava por crises econômicas severas advindas, ainda 

dos choques do petróleo da década anterior, assim como, por transformações políticas 

essenCIaIS ao país. 

o Brasil observou a queda de sua produção industrial, segundo o IBGE, 

culminando com uma redução da ordem de 3,20%, ocorrida em 1988, em relação ao ano 

anterior. 

Por outro lado, ocorreram anos de crescimento significativo, particularmente 

em 1985 e 1986, durante a implantação da Nova República e do Plano Cruzado. 

A "forma simplificada do processo de industrialização amazonense", através 

do modelo de desenvolvimento regional Zona Franca de Manaus, nesses anos que 

antecederam a década de 90, contou com a participação significativa do Governo 

Federal para sua definitiva implantação, através de investimentos diretos, incentivos 

fiscais, créditos subsidiados via bancos oficiais (BNDES, BASA, BANCO DO 

BRASIL), constituição de mercado protegido da concorrência internacional, 

particularmente no caso de produtos de informática e eletroeletrônico, compras 

governamentais, pela absorção forçada de tecnologia pelas empresas, seja através da 

aquisição de máquinas, pacotes tecnológicos, ou da associação com empresas 

estrangeiras, compras de kits de produção, de partes e peças e serviços. 

Reconhecemos que os anos 80 foram deveras conturbados para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Contudo, a Zona Franca de Manaus e mais 

especificamente o Pólo Industrial, sedimentava-se com a implantação de inúmeras 

empresas, notadamente as de setores importantes como eletroeletrônico, relojoeiro, duas 
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rodas, termoplástico e ótico. Dessa forma, empresas de porte e com suporte tecnológico 

de matrizes no exterior, davam entrada para o aprendizado de tecnologias, propiciando o 

que podemos chamar de corte transversal diferenciador tecnológico na região. 

Tínhamos conhecimentos que em matéria de tecnologia, mudanças profundas 

estavam em curso no cenário internacional. Exatamente em relação a elas, o Brasil não 

estava preparado, seja para neutralizar seus efeitos negativos sobre a economia 

brasileira seja para alinhar-se de maneira que a estrutura da economia pudesse continuar 

como concorrente naquilo que já o era e de tornar-se, nos setores de tecnologia de 

ponta, competidora das economias mais avançadas. 

Alguns autores-economistas chamam 3' Revolução Industrial ao processo de 

mudanças posto em marcha em ritmo acelerado, em que o mundo apresentava uma nova 

divisão internacional do trabalho entre economias geradoras de tecnologias ou de 

produtos identificados com a 3' Revolução Industrial, que têm na tecnologia, o principal 

valor agregado. 

Identificou-se que no Brasil, nessa década, a existência tênue da atividade de 

planejamento macroeconômico ou mesmo de política industrial e de tecnologias que 

chegasse em nível de aplicação prática. A indústria nacional ficou à deriva, inclusive 

com ausência de políticas setoriais. 

Como nessa década de 80, acossada pela economia internacional, a economia 

brasileira com os instrumentos que foram utilizados para acelerar nossa industrialização, 

pela via da substituição de importações, não conseguiram dar nenhum impulso 

importante para nosso desenvolvimento. 

As mudanças prenunciadas no bojo da 3' Revolução Industrial estavam a 

exigir estratégias de longo prazo, privilegiando novos instrumentos de política 

econômica e novas formas de pensar o desenvolvimento, inovador, agregando ao 

contexto econômico internacional, que levariam em consideração os seguintes aspectos, 

dentre outros: 
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1. Regras que valorizem as trocas em comércio 

internacional, conduzindo à globalização da economia; 

2. Beneficiar-se estrategicamente da regionalização 

de bloco econômico latino-americano; 

3. A tecnologia é o fator de produção mais importante 

na 3' Revolução Industrial, esse mundo do conhecimento e a 

velocidade das inovações ligadas às novas tecnologias, os 

investimentos em pesquisas e desenvolvimento, pois tecnologia exige 

elevado volume de recursos financeiros; 

4. No mundo da tecnologia e do conhecimento, a 

educação deve merecer máxima prioridade; 

5. As regras do comércio internacional de bens e 

serviços estão mudando e as relativas à tecnologia tornar-se-ão de 

dificil acesso por países consumidores, com limitadores 

condicionantes à sua transferência; 

6. Os produtos tecnológicos serão de comércio 

globalizado, em função dos investimentos crescentes em tecnologia. 

Há tendências que a nova divisão internacional do trabalho em formação 

poderá levar os países em desenvolvimento, como o Brasil, a serem apenas um mercado 

secundário de produtos tecnológicos. 

Os passos dados para a regionalização do mundo já são muitos claros, apesar 

de existir apenas dois blocos significativos, com traços marcantes de protecionismo e de 

política de apoio aos setores de tecnologia de ponta. 

O país precIsa celebrar acordos de parcenas estratégicas para desenvolver 

projetos de tecnologia de longo prazo e programas de tecnologia de ponta com países 

desenvolvidos ou empresas privadas geradoras dessas tecnologias. 
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Como essa nova revolução deverá privilegiar o mundo do conhecimento, a 

forma de desenvolvimento atrasada que valoriza a mão-de-obra barata e sem 

qualificação, como forma de ganhar vantagem competitiva, tende a desaparecer. 

Visto desse prisma, as indústrias do Pólo Industrial de Manaus que utilizam a 

intensividade de mão-de-obra sem qualificação e semi qualificada, em processos 

produtivos defasados, não deverão mais reutiliza-Ia, em face da crescente automação 

industrial. 

As indústrias da nova revolução tendo como insumo principal o conhecimento, 

exigirão mão-de-obra com elevada qualificação, onde prevalecerão as "estruturas 

cérebro-intensiva" e de tecnologia, sobre as estruturas de trabalho intensivo. 

Nesse momento, a definição de uma nova estratégia industrial e tecnológica, 

para o Brasil, assume significação especial, após esses anos de crises que deixaram um 

panorama de deteriorização da infraestrutura industrial e desatualização tecnológica em 

vários setores industriais, inclusive os voltados ao potencial exportador. 

2.2 A Conjuntura Econômica dos anos 90 

Os anos 90 começam com uma profunda instabilidade e pela ameaça de um 

processo hiperinflacionário aberto, desemprego, produção industrial em declínio, forte 

contração de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o IBGE,prenunciando um 

período de grandes incertezas sobre os rumos descortinados para o país, com o novo 

governo. Assim, eram atemorizantes as perspectivas postas, o que tornavam uma 

incógnita o destino reservado para a economia e para a sociedade. 

Esse cenário é o que antecede a posse do novo Presidente da República em 

março de 1990, que imediatamente lança o Plano Collor no dia 16 de março. 
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Decantado como a peça que abriria a porta da modernidade para o Brasil e que 

o introduziria no rol dos países do Primeiro Mundo, assumiu-se com esse Plano, não 

somente o compromisso de se liquidar a inflação, mas também, após uma fase marcada 

por uma recessão "breve e saneadora", de relançar o crescimento apoiado 

predominantemente nos investimentos privados. 

Com esse Plano, apesar de sua violência no seqüestro indiscriminado de ativos 

financeiros, acenava-se com uma nova era de progresso, de estabilidade e de 

modernidade, o que, para quem passou os anos oitenta mergulhado em perversos 

processos de ajustamentos, parecia razoável aceitar as premissas que acenava. 

A esperança reacendida com o Plano passou a ser gradativamente substituída 

pela desconfiança à medida que se colhiam fracassos consecutivos na luta 

antiinflacionária. O desalento provocado pelo aprofundamento da recessão, pelo 

aumento do desemprego e pela dramática redução do salário real. 

o Brasil empobreceu ainda mais em 1990. A queda de 4,6% do PIB afetou, 

particularmente, a indústria de transformação (-9,5%). A renda per capita dos brasileiros 

caiu 6,54%, situando-se no mesmo nível que havia atingido em 1981. Os investimentos, 

afetados pelas incertezas e por uma política econômica desfavorável, retraíram-se ainda 

mais. O consumo despencou, devido ao arrocho salarial, as exportações tiveram um 

declínio de 8,7% explicado, em boa parte, pela administração errada da nova política 

cambial. Maiores gargalos estruturais da economia e a gigantesca dívida social do 

Estado, conforme indicadores apresentados pelo Departamento de Pesquisas do 

IBGE/Contas Regionais do Brasil /1985-1997. 

O aumento da pobreza, aliado à profunda deterioração do quadro econômico, 

não trouxe como contrapartida quaisquer beneficios para o País. De um lado, "a inflação 

que se pretendia abater com um só tiro" no dizer do Presidente Collor, mostrava-se 

revigorada no final do ano e em taxa crescente. Por outro lado, as reformas estruturais 

permaneciam indefinidas e sem soluções. 
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As "hostilidades" de credores externos e clima interno receSSIVO e todas 

incertezas para os agentes econômicos colocaram em dificuldades à materialização da 

política industrial. Nem mesmo a reforma administrativa, símbolo de austeridade e de 

modernidade do Estado, foi avante. Emperrou, conformando-se com mudanças 

superficiais. 

De positivo, poderia ser apontado o ajuste fiscal realizado em 1990, mas não 

tinha assegurado a sua continuidade para os anos seguintes, bem como, a recuperação 

de papel de gestor da moeda, por parte do Banco Central. Muitas foram às razões que 

levaram o Plano Collor a produzir resultados completamente diferentes dos pretendidos 

em 1990 que acabaram levando o País à recessão agravada por uma elevada e crescente 

taxa de inflação. 

2.3 A Política Econômica com reflexos no Mercado de Trabalho e Emprego 

Os antecedentes econômicos da década de 90 podem-se entender como sendo 

um período de maior cerceamento ao financiamento externo, obrigando a maioria dos 

países devedores, o Brasil inclusive, a implementar políticas públicas macroeconômicas 

de ajuste, dito ortodoxo - cortes do gasto público, restrições monetárias, altos juros, 

arrocho salarial, taxa de câmbio real, dentre outras medidas, o que implicava, 

objetivamente em cortar parte da demanda interna. 

O setor industrial foi o maIS severamente atingido, a despeito do 

comportamento positivo de alguns segmentos exportadores e de outros que se 

beneficiaram de uma política de reserva de mercado, como foi o caso da informática e 

de eletrônicos. 

Os efeitos de um crescimento industrial praticamente nulo na década anterior 

foram graves para o emprego da mão-de-obra, com acentuada diminuição do emprego 

formal, deterioração dos salários, maior rotatividade, muito mais em decorrência da 

crise do que de introdução tecnológica mais intensa. 
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A política de estabilização econômica teve como elemento central à retenção 

temporária de ativos financeiros. A despeito das medidas de política monetária e fiscal 

adotada, a inflação retornou rapidamente e a alta dos juros voltou a ser o centro da 

política antiinflacionária. 

o drástico corte nos gastos públicos, que reduziu investimentos e salários, 

precipitou a economia numa nova recessão, atingindo fortemente o setor industrial. A 

reforma administrativa do Estado suprimiu e anexou órgãos públicos e dispensou cerca 

de 100.000 funcionários públicos. 

A política de levar o Brasil ao pnmelro mundo passana pela abertura 

comercial, com a redução tarifárica média brasileira, ficando assim; de 35,5% em 1989 

para 32% em 1990 e, em 14% em 1994 - para expor à concorrência internacional a 

baixa competitividade da indústria nacional e forçá-la, como isso, tornar-se mais 

competitiva. 

Toda a política econômica afetou o Pólo Industrial de Manaus, a qual deixou 

de manter o mercado brasileiro reservado para os produtos do PIM, principalmente, os 

eletro-eletrônicos, provocando o fechamento de fábricas ou a redução de várias linhas 

de produção, refletindo sobremaneira, na redução do contingente de empregos 

industriais da Zona Franca de Manaus. 

Também nesse período, houve a transformação do acordo comercial 

Brasil/ Argentina, firmado em 1986, que os Presidentes Collor e Menen estenderam o 

Tratado de Assunção, ao Paraguai e ao Uruguai, à constituição de um mercado comum 

(MERCOSUL), propondo uma tarifa zero entre eles, a partir de 31/12/94 e, uma tarifa 

comum para terceiros, com início previsto para 31/12/95. 

Os desmandos políticos-administrativos do Governo Collor e os níveis de 

corrupção conduziram-no ao desfecho do impeachment no final de 1992, sucedendo-lhe 

o vice Itamar Franco. Com perfil nacionalista, o novo governo deu seqüência à política 

neoliberal de Collor. Completou a redução tarifária, cumpriu acordos do MERCOSUL, 

prosseguiu com as privatizações, continuou perseguindo a estabilização econômica sem 
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a implementação da reformas estruturais, deu seqüência a anterior negociação da dívida 

externa, implantou a política de redutores salariais, elevou a taxa de juros reais, dentre 

outras. 

Com essa política a economia brasileira passou pelos seguintes efeitos: 

aumento do custo Brasil; significativo aumento da terceirização nas grandes empresas; 

alteração qualitativa de quadros de funcionários, com eliminação de chefias 

intermediárias; aumento do tempo de desemprego; expansão do emprego "autonômo", 

aumento da taxa de desemprego; aumento da rotatividade de mão-de-obra; aumento da 

exigência por melhor qualificação da mão-de-obra; aumento do emprego feminino; 

queda da massa salarial, dentre outros. 

A nova Política Industrial reformulou a política de importações com a 

eliminação e adequações da concessão de incentivos fiscais, sendo sustentada pelo 

diagnóstico que identificou o fim dos efeitos expansivos favoráveis da política de 

substituição de importações, característica da industrialização brasileira desde os anos 

50 até a década de 80, como baixos níveis de investimentos, baixa qualidade dos 

produtos fabricados, alto grau de ineficiência da estrutura produtiva, alargamento da 

defasagem tecnológica, excesso de protecionismo, reduzido grau de concorrência 

interna e pequena abertura do mercado interno, provocaram importantes distorções nas 

estratégias empresariais. 

A Política Industrial tinha como objetivo prioritário à modernização da 

estrutura industrial, através da maximização da taxa de crescimento da produtividade, 

dentro de uma estratégia global de melhoria da distribuição da renda no país e da 

inserção da economia brasileira no mercado internacional. 

Foram lançados alguns programas básicos: Programa de Competitividade 

Industrial (PCI), Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) e o 

Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), que visavam 

desenvolver os setores de ponta (informática, química fina, biotecnologia, mecânica de 

precisão, e novos materiais), e reestruturar os setores industriais e de serviços, 
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estimulando as empresas a alcançarem preços e qualidade de padrão internacional e, 

criar normas e padrões de produção. 

Como divisor de águas da década de 90, temos o mecanismo que propiciou as 

condições de reverter o processo recessivo, herdado de governos anteriores, que 

aconteceu em meados de 1994, encarando o déficit público como uma das principais 

causas da inflação. Essa política de estabilização econômica, mais uma vez chamada de 

plano, que foi o PLANO REAL. 

Esse Plano teve alguns princípios basilares, de ajuste fiscal, como a criação do 

Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras (CPMF), incidindo sobre todas as 

transações com o sistema bancário, o Fundo Social de Emergência (FSE), separando a 

receita federal da conta de gastos públicos, sendo substituído, mais tarde, pelo Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF), muito mais específico e, de maior eficácia sobre a questão. 

O Plano teve a consistência de procurar o equilíbrio das contas públicas, fator 

essencial a estabilidade econômica, a quebra da indexação de preços e salários, com a 

criação da Unidade Real de Valor (URV) , como unidade de valor monetário e, 

posteriormente, a transformação desse valor monetário equivalente em moeda 

econômica, como padrão monetário brasileiro, chamado de Real (R$), provocando 

profundas alterações na estrutura econômica do Brasil, tendo como efeito, o controle da 

inflação. 

Após a edição do Plano Real, em meados de 1994, o desempenho, econômico

financeiro do Pólo industrial de Manaus, foi de crescente recuperação, como demonstra 

a TABELA 2, considerando a questão do emprego, nos anos subseqüentes, tem-se a 

indicação de que a adoção do paradigma da indústria tecnológica, trouxe restrições a 

classe trabalhadora, visto que, uma das premissas da criação da Zona Franca de Manaus 

era a criação de emprego e geração de renda. 

Por serem conhecidos os processos inflacionários e a chegada de outra nova 

política de estabilização econômica com o Plano Real em meados de 1994 no 10 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, o qual colocou a possibilidade real de uma 
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estabilização econômica, com sobrevalorização cambial, arrocho salarial, substituição 

do padrão monetário, tudo no médio prazo e a preocupação voltada para os reajustes e 

resultados econômicos, no longo prazo, objetivou uma retomada segura do crescimento 

econômico, após o controle do processo inflacionário. 

Também, tem-se que levar em consideração de análise, que os novos processos 

produtivos da 3' Revolução Industrial, trazem em seu bojo alguns efeitos e mudanças 

técnicas que, em grande parte são prejudiciais aos países em desenvolvimento, como o 

Brasil e à sua classe trabalhadora, senão vejamos alguns deles: 

Nova divisão internacional do trabalho, possivelmente relocalizando 

plantas poluentes ou altamente consumidoras de energIa, nos países em 

desenvolvimento; 

Substituição crescente do trabalho pouco qualificado por trabalho mais 

qualificado e habilitado às novas tendências técnicas, eliminando vasta quantidade de 

funções pouco qualificadas, e criando algumas novas, com outro perfil; 

Flexibilização do uso de máquinas e equipamentos e, em conseqüência, 

das aptidões dos operários; 

T erceirização de atividades produtivas ou não, com o objetivo de 

diminuir custos de trabalho e de produção, além da redução de ganhos e direitos 

trabalhistas e sociais; 

Crescente substituição do trabalho masculino por feminino, com evidente 

redução salarial; 

Novas técnicas de gestão da mão-de-obra; 

Novas metodologias de gestão estratégica empresarial. 



CAPÍTULO 111 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO E O 
NÍVEL DE EMPREGO 

3.1 A Evolução do Mercado de Trabalho 

As crises econômicas e políticas de governos se sucederam na década de 90, 

levando também, às crises nos mecanismos que regulam o Mercado de Trabalho no 

Brasil, onde se têm a influência de pactos de interesses entre o Estado, sindicatos e 

trabalhadores. 

Existe estreita relação entre flutuações de política econômica e política de 

renda, denotando baixo grau de institucionalização das relações de trabalho, no 

estabelecimento de políticas de estabilização econômica, em contexto de crescente 

desemprego. 

Ficava implícito nas visões institucionalista do mercado de trabalho o fato de 

que a qualidade do trabalho tem um preço e que vale a pena pagar, apesar das alterações 

havidas na combinação estrutural dos atuais processos de produção de bens. 

Apesar da existência das rotinas tayloristas, baseadas na divisão do trabalho 

em tarefas, especificando atividades separadas para supervisão e montagem, na 

expectativa de que o trabalhador produzisse mais e com maior qualidade, com redução 

de gastos, tanto de tempo como de materiais e da própria energia fisica e mental do 
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operário, exigiam-se dos trabalhadores pouca ou nenhuma criatividade ou diferenciação. 

Reconhecia-se que os incentivos e a estabilidade no posto de trabalho interagiam 

positivamente com a produtividade, em uma proporção maior do que a "disciplina" 

imposta pela ameaça do desemprego. 

Além disso, eram perceptíveis outras concepções, centradas na noção de 

salário-eficiência, acrescentado que a intensidade do trabalho e a redução do 

absenteísmo tinham um custo salarial que valia ser pago em função do aumento da 

produtividade. 

Se um maior grau de negociação trabalhista favorece uma política no sentido 

de garantir renda à classe trabalhadora, a descentralização das negociações pelas 

empresas adapta-se com maior facilidade às significativas mudanças organizacionais no 

mercado de trabalho e à difusão de tecnologias baseadas na micro eletrônica. Com isso, 

as empresas que utilizam a tecnologia da 3' Revolução Industrial colocam em primeiro 

plano as relações humanas no âmbito organizacional. 

A busca de maior flexibilidade funcional do trabalho, maior envolvimento nas 

tarefas e a redução dos níveis hierárquicos, interagem melhor com o ambiente de chão 

de fábrica. 

É possível afirmar que a descentralização, a redefinição de funções e do perfil 

profissional do trabalhador e a flexibilidade do mercado de trabalho ganham maior 

funcionalidade à medida que se aprofundam as transformações do processo de trabalho, 

num contexto de baixo crescimento econômico. 

N esse processo de mudanças, o processo de reestruturação da indústria tende a 

marginalizar um amplo conjunto da força de trabalho. Em particular, o jovem em busca 

do primeiro emprego e os trabalhadores desqualificados. 

Com essas mudanças tecnológicas e organizacionais, uma forte segregação 

ocupacional está afetando, especialmente, os trabalhadores com mais idade (> 40 anos) 

e experiência de trabalho, enquanto privilegiam-se os trabalhadores com escolaridade e 
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atributos diferenciais maiores. Esses fatores, ao lado do crescimento do emprego parcial 

e por prazo determinado e o emprego informal, acabam por diminuir a influência de 

sindicatos, gerando um novo perfil no mercado de trabalho. 

A precarização no mercado de trabalho, o aumento do diferencial de 

rendimento entre homens e mulheres, entre qualificados e não-qualificados, o 

desemprego estrutural e os baixos salários para mulheres e jovens, constituem, hoje, 

uma realidade global. 

A reorganização do mercado de trabalho encontra-se também em nível 

regional, a despeito das profundas diferenças que distinguem a economia e a sociedade 

amazonense. A globalização internacionaliza os desafios e os problemas, porém não as 

respostas, que muitas vezes dependem das instituições e meios regionais. 

Analisando por esse pnsma o que podemos observar de essencial é o 

reconhecimento de que no Estado do Amazonas, as principais transformações no 

mercado de trabalho, também se encontram presentes, ainda que agravadas pelo 

significante nível de pobreza na capital amazonense, por grande contingente de mão-de

obra não-qualificada ou com baixa qualificação, e/ou baixa escolaridade, por atraso no 

processo de industrialização do Estado, denotado entre os setores tradicional e o 

produtivo das empresas modernas. 

Identificou-se que as transformações do mercado de trabalho, com as 

dualidades explícitas - trabalho por prazo indeterminado/trabalho por tempo 

determinado, trabalho com horário intergral/trabalho com horário parcial, diferencial 

crescentes de salários, grupos ganhadores/grupos perdedores - também se reproduzem 

na esteira de um amplo movimento de terceirização e se entrelaçam com polarizações 

mais antigas manifestadas no elevado número de assalariados sem carteira, no trabalho 

das crianças e na exclusão social. 
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3.2 Novas Formas de Organização da Produção e do Trabalho Inovações 

Tecnológicas e Novas Qualificações. 

Identificaram-se nas décadas de 80 e 90, sinais de mudanças nos padrões de 

competitividade mundial, provocadas pelas crises econômicas trazendo mudanças a 

microeconomia industrial. Observou-se que a lógica na forma de organização da 

produção dominante, o taylorismo/fordismo torna-se cada vez mais anacrônica, em 

relação à realidade da 3' Revolução Industrial. 

As mudanças no ambiente de mercado, os avanços tecnológicos e as demandas 

dos trabalhadores, representam alguns dos fatores que, somados à crise interna de 

eficácia do sistema taylorista/fordista, influenciaram, sobremaneira, a experimentação 

de novas formas de organizar a produção e o trabalho. 

Essas novas formas de organização deslocaram o foco maior de interesse da 

produtividade para outros conceitos, como flexibilidade, integração produtiva, 

polivalência, autonomia e eficiência e confiabilidade coletiva, apropriados aos desafios 

dessa nova revolução industrial enfrentadas pelas empresas. 

Desde o final dos anos oitenta que as suceSSIvas crises econômicas têm 

pressionado as empresas pelo aumento das exportações, seja pela retração do mercado 

interno, seja pela pressão da dívida externa e déficit na balança comercial. Tudo isso, 

fez com que se começasse a modificar sensivelmente os patamares de competitividade, 

colocando-a diante de novos padrões de qualidade. 

Esses fatos foram responsáveis ao mesmo tempo pela busca de inovações 

tecnológicas que visavam aumentar a eficiência das empresas e por outras formas de 

gestão da mão-de-obra, que permitissem as empresas melhor dispor do fator trabalho 

na busca da qualidade e produtividade. 

Por outro lado, o recente processo de redemocratização e o ressurgimento do 

movimento operário e sindical reforçaram as tendências anteriores ao pressionar as 

empresas encontrar e adotar novos modelos de gestão, menos conflituosa do lado da 
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mão-de-obra, objetivando assegurar a qualidade e a produtividade, fazendo com que a 

inovação tecnológica despontasse como um elemento fundamental. 

É nesse contexto que as empresas vão começar paulatinamente a introduzir 

algumas novas técnicas de produção, notadamente as japonesas, através dos programas 

de Controle de Qualidade Industrial, bem como, novos equipamentos de base 

microeletrônica, os quais foram sendo acompanhados por inovações de produtos e 

processos, com a utilização de sistemas C AD/CAMJCAE, Just-in-time, Kanban, 

celularização da produção, sistemas de qualidade total, controle estatístico de processo e 

produção (CEP), dentre outros. 

Utilizando-se o conceito de modernização ampla, conforme Meyer-Stamer et 

aI. (1991), para estudar os processos de inovações empreendidas pelas organizações, 

contempla-se a articulação entre inovações tecnológicas, organizacionais e sociais, as 

quais podemos identificá-las no âmbito das empresas do Pólo Industrial de Manaus, 

destacando as seguintes formas: 

• Inovações tecnológicas, ligadas basicamente à tecnologia 

da informação, inclusive os sistemas de CAD (Computer Aided 

Design) e CAM (Computer Aided Manufacture), dentre outras; 

• Inovações organizacionais, que focam a otimização do 

fluxo de materiais entre empresas interligadas e dentro delas mesmas, 

como: Just In time interno ou sistema kanban, no qual o fluxo de 

informações aciona e controla o fluxo real de produção, sendo 

estabelecido em sentido contrário a este, de forma a minimizar os 

estoques; Just in time externo ou sistema de subcontratação ou 

terceirização que estabelece uma relação de longo prazo, 

hierarquizada e institucionalizada, com fornecedores e parceiros que 

favorece a inovação; O MRP (Material Requerements Planning), o 

Melhoramento Contínuo da Produtividade e da Qualidade (kaizen) , 

que pode ser bem desenvolvido por meio de Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQ's); eliminação total do desperdício: de materiais, de 

potencial das pessoas, de movimentos, de peças defeituosas, de 
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tempo de preparação de máquinas, etc; a flexibilidade em relação a 

equipamentos versáteis e de uso geral máquinas/ferrementas de 

controle numérico (MFCN), com novas tecnologias facilmente 

reprogramáveis, em alguns casos com troca rápida de ferramentas e 

moldes; o layout celular; uso intensivo das técnicas de tempos e 

movimentos; utilização do trabalho em grupo com ênfase na figura 

do supervisor, com postura de facilitador; sistemas de informações 

que contemplam as necessidades de informação dos trabalhadores e 

facilitam o aprendizado mais amplo das tarefas; treinamento on

the-job, em que os trabalhadores mais experientes transmitem seus 

conhecimentos aos demais; minimização dos níveis hierárquicos, 

dentre outras; 

Inovações sociais relaciona-se à descentralização da estrutura decisória em 

direção à auto-regulação no nível de trabalhadores diretos, diminuição na divisão do 

trabalho e nos níveis hierárquicos, exigências de maior nível de qualificação e 

responsabilidade dos trabalhadores, envolvimento no controle de qualidade e reais 

possibilidades de influir no processo de trabalho, dentre outras. 

As inovações nos sistemas de produção, envolvendo novas tecnologias e 

formas de organização do trabalho, têm-se processado, muitas vezes, indiferente ao 

funcionamento dos fenômenos organizacionais, sem a devida atenção à organização 

humana. 

Necessário se faz compreender que o advento das novas tecnologias e as 

mudanças no contexto do trabalho exigem raciocínio sistêmico e, por conseguinte, 

novas modalidades de comunicação, cooperação, relação de autoridade e de aspectos 

comportamentais. Como incidem diretamente nas tarefas, podem reformular os 

processos de trabalho, as qualificações do trabalhador e requerer mais competência 

técnica, determinação e criatividade. Trata-se, portanto, de aperfeiçoamento do fator 

humano, com a alteração ou criação de um novo perfil profissional. 
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Entende-se que não basta adequar a formação profissional aos padrões de 

qualificação exigíveis pelo fator trabalho, mas a relação homem/máquina traduz-se nas 

necessidades de novos métodos de aprendizagem ergonômica e comportamental, em 

termos de atitudes, valores e motivações. 

É inegável, portanto, que o reconhecimento de que a revolução tecnológica, 

relaciona-se ao repensar dos processos de trabalho e das qualificações exigidas do 

trabalhador, no mercado de trabalho contemporâneo. 

o conceito de qualificação é ambíguo e complexo dentro do mercado de 

trabalho, pois se refere, com diferentes sentidos, às diversas dimensões do trabalho, tais 

como: 

- Qualificação do trabalhador: designa os conhecimentos e 

capacidades do trabalhador que decorrem da formação escolar geral e 

profissional e/ou da sua experiência profissional, as vezes costuma 

ser designada como competência; 

- Qualificação do emprego: designa os requisitos exigidos -

aptidões, habilidades escolaridade, e competências técnica, padrões 

de comportamento profissional - pelo posto de trabalho. Pode ter 

como indicadores o grau de complexidade das tarefas, o grau de 

responsabilidade para uma função específica, e as qualidades 

requeridas para essa função em situações de trabalho concreta nas 

empresas inserida num dado contexto sócio-econômico; 

- Qualificação convencional: designa a classificação do 

trabalhador na hierarquia de categoria profissional, condicionando 

salários e as condições gerais no trabalho. 

Denota-se uma nova fase em que as empresas estão no contexto da 

concentração de esforços nas estratégias organizacionais, bem como na adoção daquelas 

novas formas de gestão da mão-de-obra, bem mais compatíveis com as prementes 

necessidades de flexibilização do trabalho e com o envolvimento dos operários do 

chão de fábrica, com a qualidade e a produtividade. 
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A partir dessa década, dois fatores colaboraram para empurrar as empresas em 

direção a uma estratégia inovadora mais efetiva. De um lado, o aprofundamento da crise 

econômica, que a partir de 1990 diminuiu brutalmente o mercado interno brasileiro, 

forçando as empresas a procurar outros mercados no exterior. Por outro lado, a política 

de abertura adotada pelo governo Collor, obrigou as empresas à melhoria de suas 

estratégias de produtividade e qualidade, para fazer frente à concorrência internacional. 

Dentro desse contexto, as empresas viram-se pressionadas a investir 

efetivamente na modernização de sua produção, gerando uma corrida à competitividade. 

Como reflexo amplo desses fatos de buscas da modernização temos que o processo 

encaminhou-se e adquiriu características de verdadeira estruturação produtiva. 

3.3 Análise Evolutiva do Emprego Industrial e outras Variáveis, no Pólo Industrial 

de Manaus. 

o projeto econômico de desenvolvimento regional - Zona Franca de Manaus 

(ZFM) - desde sua regulamentação em 1967, têm cumprido suas finalidades, na 

proporção que cria empregos e gera renda no interior da Amazônia Ocidental. 

Diante dos cenários de cnses econômicas e SOCIaIS que afetaram, 

sobremaneira, a estrutura do modelo ZFM, induzindo-o à readaptação das empresas 

instaladas no Pólo Industrial de Manaus, com realinhamento da estrutura produtiva, 

redefinição de custos, alterações no mercado de trabalho e no nível de emprego, à busca 

de maior competitividade e do mercado externo. 

O Pólo Industrial de Manaus - PIM possui empresas que se enquadram nesse 

amplo espectro de diversidade de mudanças, que mais amiúde, passaram a utilizar novas 

metodologias de gestão e técnicas, com o avanço tecnológico de produção, em que 

exigiam, como fatores determinantes das relações entre flexibilidade e produtividade, já 

utilizados largamente por matrizes ou cedentes de tecnologias no exterior. 
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Esse Pólo teve sedimentação de sua base industrial no decorrer dos anos 80, 

tido como "ilha de bonança" frente ao cenário de desestruturação que passava o país, 

em pleno Governo Sarney, com todos seus planos econômicos: Cruzado, Bresser e 

Verão. 

o ambiente que se descortinava era toda sorte de políticas antiinflacionária. 

Uma hora era congelamento de preços, outra, descongelamento e controle de preços, 

provocando um descontrole geral de parâmetros e de índices econômico-financeiros. 

o desemprego, o desabastecimento e grave desestabilização de preços e o 

processo inflacionário galopante, mesmo assim, o Pólo Industrial de Manaus 

apresentava-se pujante, criando empregos, gerando renda e atraindo novos 

investimentos. 

Como proteção desse crescimento, o Pólo Industrial de Manaus contava com o 

mercado brasileiro cativo, quase sem concorrência, demanda insatisfeita, empresas 

organizadas de forma "ineficaz" e custo de produção elevado, mas auferindo 

significativos patamares de lucratividade. 

Contudo, a base econômica do Pólo alargava-se e nela se destacava o setor de 

eletroeletrônico de entretenimento como carro-chefe de produtos da Zona Franca de 

Manaus. 

Dessa forma, adentra-se na década de 90, tendo no de 1990 o marco máximo 

de resultados econômicos que o Pólo alcançava até então, principalmente no que tange 

ao quantitativo de mão-de-obra empregada, como podemos observar na TABELA 2. 

Nos anos seguintes de 1991 e 1992, dentro do Governo Collor, o modelo ZFM 

passou por grave crise. Com as políticas de comércio exterior, abertura do mercado 

brasileiro à competitividade internacional e demais medidas restritivas à Zona Franca, 

tais como: a substituição da exigência de índices de nacionalização crescente de 

produtos, para o dispositivo do processo produtivo básico, a queda de alíquotas 

tarifárias de produtos, a restrições de importação de subconjuntos dedicados, dentre 
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outras, levaram à queda de produção, ao fechamento de fábricas e à diminuição drástica 

do emprego e ao desemprego em massa. 

Diante desse quadro, o Pólo Industrial de Manaus teve que enfrentar a 

execução das políticas do Governo Collor, com reflexos adversos, significativos, de 

mudanças profundas nas características estruturais da organização da produção, 

influindo a partir de então, com alterações diversificadas no mercado de trabalho e no 

nível de emprego. 

A performance de evolução da mão-de-obra das empresas que participaram da 

pesquisa e que compõe o Pólo apresenta-se demonstrada na a TABELA 2 e na Figura I 

e que pode ser confrontada com a evolução do emprego na industria brasileira nessa 

mesma década,como podemos observar na Figura 2. 

Em 1990, o nível de emprego no Pólo Industrial de Manaus atingiu o nível 

máximo de sua expansão quantitativa desde sua implantação, quando absorveu um 

contingente de 76.768 empregos diretos, alcançando a massa salarial total da ordem de 

US$ 848,4 milhões, contra um faturamento bruto da ordem de US$ 8,4 bilhões. 

Ressalta-se que em 1993 o nível de emprego industrial no Pólo atingiu o seu 

nível mais baixo, com um contingente de mão-de-obra ocupada anual na faixa de 

37.734 operários, quando o Pólo Industrial passou por sua fase mais recessiva da 

história desse modelo, chegando a atingir o patamar de 36.465 empregos no mês de 

fevereiro desse ano. 

Contudo, esse declínio já vinha acentuando-se em meados de 1992, quando no 

mês de dezembro, o nível de emprego atingiu o patamar de 36.537 empregos diretos. 

Foi à fase negra das demissões em massa na Zona Franca de Manaus. 
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TABELA 2 
Variação do Emprego, Faturamento, Receita e Produção no Pólo Industrial de 

Manaus entre 1990 e 2000 
Emprego" Faturamento Receita Produção 

Ano (Unit.lano) (USS/ ano) (USS/ ano) (Unit.l ano) 

1990 76.798 8.425.476.721 10.084.036.128 143.313.664 

1991 58.875 5.984.256.053 7.129.616.433 140.410.3% 

1992 40.361 4.542.763.908 5.713.868.560 138.407.623 

1993 37.734 6.635.721.158 8.698.110.058 166.125.657 

1994 41.477 8.818.200.378 11.067.004.081 186.906.912 

1995 48.761 11.759.763.493 13.636.350.756 191.569.371 

1996 48.494 13.266.059.377 15.422.373.629 184.41l.965 

1997 50.733 11.730.680.363 13.014.035.278 187.759.312 

1998 46.930 9.928.987.915 13.269.762.524 150.043.610 

1999 39.652 7.179.649.664 8.733.553.072 167.420.911 

2000 44.519 1O.29l.96l.41O 11.584.93l.791 162.523.249 

Fonte: SAP/DEMOIlCOISElSUFRAMA 
<*)Emprego efetivo + temporário. 
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FIGURA 1 

Curva de Tendência do número de Empregos no PIM 

VARIAÇÃO ANUAL DO EMPREGO NO PIM 
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FIGURA 2 

Evolução do Emprego e Produção Física Brasileira na Década de 90. 

EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEITRA NA DÉCADA DE 90 
(variação percentual base 100 = 1985) 
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Fonte: Mudança Estrutural na Indústria Brasileira - Professor David Kupfer/IE-UFRJ, 2000. 
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FIGURA 3 
Curva de Tendência do Faturamento no PIM 

VARIAÇÃO DO FATURAMENTO 
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FIGURA 4 
Curva de Tendência da Produção no PIM 
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A consolidação da reestruturação, na forma de organização produtiva das 

empresas do Pólo Industrial de Manaus, nos princípios condicionantes do paradigma da 

indústria tecnológica, alterou definitivamente o mercado de trabalho e emprego na 

cidade de Manaus a partir de 1993, propiciando que alguns fenômenos importantes 

pudessem emergir, dentre outros, observou-se: 

• Crescimento do desemprego aberto, do excesso da mão-de-obra não-

qualificada e semi-qualificada; 

• Redução de funções e postos de trabalho; 

• Diminuição de níveis hierárquicos; 

• Novo perfil da qualificação do emprego; 

• Maior exigência no grau de qualificação da mão-de-obra; 

• Crescimento no nível de produtividade; 

• Crescimento no volume de produção; e 

• Algumas empresas (pequenas e médias) e linhas de produção ineficientes 

desativaram. 

o crescimento nos níveis de produtividade do trabalho e nos volume de 

produção experimentados pelas indústrias, a partir de 1990, refletem o processo de 

modernização pelo qual vem passando a indústria brasileira. 

Dois momentos levaram a este ponto. Primeiro, as empresas foram obrigadas a 

se adaptar à crise dos anos 90 e, em segundo, o processo de abertura da economia 

brasileira levou as indústrias se ajustarem às novas exigências do mercado altamente 

competitivo. 

E, seguindo uma estratégia industrial, se mostrou na forma de racionalização 

no uso dos fatores, na informatização, na terceirização das atividades acessórias e 

algumas secundárias, na automação industrial e em novos modelos organizacionais nas 

fábricas, conforme expõem CARLEIAL & VALLE (1997 ). 
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A tendência de crescimento, após o forte processo de reestruturação industrial, 

acentuou-se a partir de 1994, enfim o Pólo Industrial de Manaus começava a dar sinais 

de recuperação econômico-financeira, colhendo os primeiros frutos da nova fase 

tecnológica, demonstrando que conseguiu superar a recessão. 

Os demonstrativos dispostos indicam que em 1994, o número de empresas que 

participaram da pesquisa, constituía 90% do universo das empresas incentivadas pelo 

Governo Estadual e Federal, instaladas no Pólo Industrial de Manaus. 

Observou-se que em 1994 o nível de emprego cresceu, alcançando o patamar 

de 41.477 operários empregados, refletindo uma taxa de crescimento da ordem de 

9,92%, um dispêndio total em nossa massa salarial de ordem de US$ 526 milhões, para 

um faturamento de US$ 8,8 bilhões. 

Nos anos seguintes de 1995 a 1997 houve certo crescimento de equilíbrio 

quando em 1995 os empregos diretos alcançaram o nível de 48.760, com índice de 

crescimento de 17,65%, em face ao ano anterior. Daí para frente, nos anos seguintes 

foram de pouca variação, tendo em 1999 o reflexo da crise cambial do ano anterior, 

sendo que o número de empregos voltou a cair acentuadamente para 39.652 operários 

empregados. 

O que se observou com as outras variáveis nesses anos, foi que os dispêndios 

totais com a massa salarial alcançaram os valores seguintes; em 1996, US$ 828,4 

milhões, em 1997, US$ 855 milhões, em 1998, US$ 725,2 milhões, em 1999, US$ 

473,7 milhões. 

O faturamento, a partir de 1995, que vinha com taxas de crescimento acima de 

30%, apresentou pequeno declínio, assim em 1996, alcançou US$ 13,2 bilhões, com 

taxa de crescimento de 13% em relação ao ano a anterior. Desse ano em diante, 1997, 

1998 e 1999, foram anos de queda acentuada no faturamento, apresentando taxas de -

12%, -15% e -28%, referentes aos respectivos anos e, em relação a cada ano anterior. Já 

em 2000, essa variável voltou a se recuperar, alcançando US$ 10,2 bilhões, com taxa de 

crescimento de 43%, em relação a 1999. 
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Identificou-se, também, que em sua totalidade, o volume de produção do Pólo 

Industrial de Manaus apresentou taxas de crescimento em toda a década de 90, a 

despeito da drástica redução no número de empregos. 

Diante das reestruturações e mecanismos impactantes, impostos por diversas 

políticas públicas do Governo Federal e outras forças econômicas, como planos de 

estabilização, abertura do mercado à competitividade globalizante, novos modelos de 

gestão e a tecnologia adotada, afetando de forma estrutural, o modelo de 

desenvolvimento regional ZFM, com reflexos no desempenho global, demonstrados nos 

resultados econômicos do Pólo Industrial de Manaus, tem-se ainda o grau de 

flexibilização no mercado de trabalho da cidade de Manaus, como indicativo da 

facilidade de se demitir/admitir mão-de-obra não qualificada e semi-qualificada, 

abundante nesse mercado, de forma a realizar ajustes rápidos nos níveis de empregos e 

na massa salarial. 

Contudo, consolidado o processo de reestruturação produtiva, trazendo índices 

crescentes de produtividade, induzindo-nos à observação do fenômeno que se passou 

com a mão-de-obra, onde o volume crescente da produção industrial e do faturamento 

no paradigma da indústria tecnológica independe se o nível de emprego vai crescer na 

mesma proporção, tendo a flexibilização do mercado de trabalho como balizador do 

sistema de produção capitalista globalizada adotada no Pólo Industrial de Manaus. 

Como pudemos entender dos ensinamentos de Keynes, quando definia como 

desemprego tecnológico, em que a eficiência da tecnologia se desenvolve num ritmo 

mais rápido que a capacidade da economia de encontrar novos usos para o fator trabalho 

é que o problema do trabalho nessa nova fase industrial é de natureza diferente da 

anterior, por isso, a tendência é de que seja baixa a correlação entre as variáveis que o 

estudo predispôs-se a analisar. Esse é o paradoxo que demonstra a análise estatística dos 

dados apresentados. 

Visto por este pnsma, nosso paradoxo envolve ou parte do princípio de 

demonstrar que há uma falha nas premissas, ou que o raciocínio está errado ou que a 

aparentemente inaceitável conclusão pode, na verdade ser tolerada. 
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Basicamente o estudo enfoca o variável número de emprego, faturamento e o 

volume de produção, que o universo de empresas pesquisadas apresentaram no período 

analisado que vai de 1990 a 2000, analisando se há correlação entre o variável número 

de empregos com as outras duas. 

Há interesse em estuda-las simultaneamente para verificar como elas estão ou 

não inter-relacionadas ou ainda se existe algum grau de correlação entre as mesmas. 

3.3.1 Coeficiente de Correlação de Pearson 

As variáveis apresentadas possuem outras injunções que lhes afetam, tanto que 

o estudo da correlação como medida de intensidade da relação linear entre elas, aqui 

apresentada, é uma interpretação matemática, sem qualquer implicação de causa e 

efeito. 

Tanto que, se o fato das duas variáveis tendam a aumentar ou diminuir juntas 

não implica que uma delas tenha alguma influência ou efeito direto ou indireto sobre a 

outra. 

Dessa forma, ambas podem sofrer influências de outras variáveis que possam 

dar origem a uma forte relação matemática, se for o caso. Por isso, o estudo é cauteloso 

quanto às informações obtidas com relação aos pares de variáveis analisados. 

Assim, o coeficiente de correlação linear de Pearson pode variar de -1 ::::: r ::::: 

+ 1, sendo que quanto mais próximo desses valores do intervalo, maior é associação 

correlativa entre as variáveis em exame, tanto positiva ::::: 1, como negativa 2: -1, sendo 

que o escore zero indica ausência de correlação. 

Fórmula da Correlação Linear de PEARSON 

Outro fator que deve-se levar em consideração é o de supor que os pares de 
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variáveis: n° de empregos (x) ~ faturamento (y); n° de emprego (x) ~ volume de 

produção (z), seriam variáveis normais independentes, caso em que seriam 

necessariamente não correlacionadas. A derivação indica que a distribuição amostraI 

desejada de ! só depende de n, por meio destas distribuições pode-se determinar se um 

valor amostraI de ! é bastante grande, numericamente para refutar as possíveis 

afirmações de que x vs y e x vs z sejam de fato variáveis não correlacionadas, isto é, se 

o coeficiente de correlação teórico p, do qual! é uma estimativa amostraI, tem o valor 

de zero. 

TABELA 3 

Resultado da Análise de Correlação Linear de Pearson 

CORRELAÇÃO ENTRE N° DE EMPREGO E FATURAMENTO ANUAL 
N (pares) 11 

r (Pearson) 0.1049 
IC 95% -0.53 a 0.66 
IC 99% -0.67 a 0.77 

R" 0.0110 
T 0.3164 

GL 9 
(p) 0.7589 

CORRELAÇÃO ENTRE M.O. ANUAL OCUPADA E PRODUÇÃO ANUAL 
N (pares) = 11 

r (Pearson) = -0.3343 
IC 95% = -0.78 a 0.33 
IC 99% = -0.85 a 0.51 

R"= 0.1117 
t= -l.0640 

GL= 9 
(p) = 0.3150 

3.1.2 Estatística Descritiva 

A seguir estão elencados os itens referentes à estatística descritiva que são a 

amplitude total, média aritmética, mediana, variância, desvio-padrão, erro-padrão, 

coeficiente de variação, coeficiente de assimetria e coeficiente de curtose, com suas 

respectivas fórmulas. 
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A estatística descritiva sumanza os dados coletados caracterizando as 

variáveis em estudo, de maneira concisa e demonstrando a variabilidade dos dados 

analisados. O resultados estão apresentados na TABELA 4, onde o coeficiente de 

variação demonstra que o faturamento foi a variável que teve maior variação em relação 

à média com 30,36% e a produção com a menor variação com 12,24%. 

o coeficiente de assimetria demonstrou que o número de empregos possui 

uma assimetria positiva (1,8213), enquanto que o faturamento e a produção possuem 

uma assimetria negativa (-0,0281 e -0,0471 respectivamente), sendo que o número de 

empregos foi a variável que apresentou maior assimetria. 

O coeficiente de curtose seguiu os padrões do coeficiente de assimetria, onde o 

número de empregos foi a variável que apresentou maior distância da curva 

normocúrtica, sendo ela leptocúrtica (3,8410) e as curvas do faturamento e produção 

platicúrtica (-0,9317 e -1,6809 respectivamente), tendo o faturamento como mais 

próxima da curva normocúrtica. 

Amplitude Total 

AI (valor máximo - Valor mínimo) = amplitude total. 

Média Aritmética 

n 

LXi 
X i=1 :=---

n 

Mediana 

a) quando o número de observações for ímpar; 

Md = valor da posição ( n ; 1 J 
b) quando o número de observações for par; 

Md = média dos valores das posições (~ ) e (~ + 1 J 
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Variância 

A Variância é uma medida de variabilidade que leva em conta todos os valores 
de uma série, sendo que esta é uma unidade quadrática (Ferreira, 1996). 

2 I(Xi-X) 2 IX1

2 -(IXi) In 
s = ou s = ='---------'=---

n-l n-l 

Desvio-padrão 

o Desvio-padrão representa o desvio de cada um dos valores em relação à 

média (Cosentino, 1974). 

s 

Erro-padrão 

o Erro-padrão tem por finalidade demonstrar a precisão da média, isto é, 

quanto menor ele for, mais precisa será a média (F erreira, 1996). 

s 
s-

x ~ 

Coeficiente de Variação (%) 

o Coeficiente de Variação conforme FERREIRA (1996) é uma medida de 

variabilidade que mede percentualmente a relação entre o desvio-padrão (S) e a média 

aritmética (X), ou seja: 

s 
CV==xIOO. 

X 



Coeficiente de Assimetria 

gl = (n-I) x(n-2) xa 3 

gl = O: curva simétrica. 

gl > O : curva assimétrica positiva; 

gl < O : curva assimétrica negativa. 

Coeficiente de Curtose 

g2 = [n x (n -I) x m4 - 3 x m2 x m2 x (n -1)1. 
[(n-I) x(n-2) x(n-3) xa4

] , 

g 2 = O : curva normocúrtica; 

g 2 > O : curva leptocúrtica; 

g2 < O : curva platicúrtica. 

TABELA 4 
Estatística Descritiva do número de empregos, faturamento e volume de produção. 

ESTATISTICA DESCRITIVA 
N° FATURAMENTO PRODUÇAO 

EMPREGO 
N = 11 11 11 

Mínimo 37.734,00 4.542.763.908,00 138.407.623,82 
Máximo 76.798,00 13 .266.100.000,00 191569371 .6400 

Amplitude Total 39.064,00 8.723 .295.469,00 53 .16l.747,82 
Mediana 46,930,00 8,818,200,378,00 166.125 .657,27 

Média Aritmética 48 .575,82 8.960.320.040,00 165.353 .879,70 
Variância 12415e+04 7401 ,50e+ I5 4098,30e+ 11 

Desvio Padrão 1l.142,18 2.720.575.651 ,46 20.244.341,24 
Erro Padrão 3.359,49 820.284.422,70 6.103 .898,55 

Coeficiente de Variação 22.94% 30.36% 12.24% 
Assimetria l.8213 -0.0281 -0.0471 

Curto se 3.8410 -0.9317 -l.6809 
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CAPITULO IV - CONCLUSÃO 

Como modelo de desenvolvimento econômico regional, com pressupostos 

geopolíticos para minimizar desníveis regionais, a Zona Franca de Manaus enfrentou 

inúmeras crises, ações impactantes de regiões contrárias ao modelo, políticas públicas 

de estabilização da economia nacional, resultando ser de significativa validade de 

sobrevivência econômica para a economia do Estado do Amazonas, visto ser, o único 

projeto econômico alternativo implementado para seu desenvolvimento. 

A importância do Pólo Industrial de Manaus, para o mercado de trabalho da 

Amazônia e, primordialmente, para o desenvolvimento regional, se dá através de uma 

dependência direta do Estado ao crescimento e desenvolvimento da economia 

amazonense, atrelada a atração e implantação de empresas industriais no Pólo Industrial 

da Zona Franca de Manaus. 

As políticas públicas dos Governos Federal e Estadual, de subsídios de 

Incentivos Fiscais, sustentaram esse pujante Pólo Industrial, no qual implantaram-se 

grandes fabricantes internacionais da 3' Revolução Industrial. 

o Pólo Industrial está composto por setores que fabricam produtos de ponta, 

com alta tecnologia e com qualidade mundial, como é o caso do eletroeletrônico, bens 

de informática, telefonia celular e duas rodas, ofertando produtos de qualidade 

globalizada. 
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Com o modelo ZFM, a cidade de Manaus, hoje considerada cidade-estado, 

saltou da condição de provinciana, para metrópole principal da Amazônia, com cerca de 

1,5 milhões de habitantes, representando o "EI dorado" para muitos excluídos e 

excedentes do mercado de trabalho de outras regiões do Brasil. 

Sendo o tema dessa dissertação O Emprego Industrial constatou-se que, a 

variável emprego depende exclusivamente da dinâmica da economia, interagindo com 

outras variáveis do processo produtivo, exclusive o volume de produção, visto que, este 

independe do nível de emprego alocado. 

As alterações processadas no modelo econômico mudaram, sobremaneira, sua 

importância na composição orgânica, na formação do capital e na produção de 

mercadorias. 

Com a análise procedida, pode-se identificar que o crescimento da produção 

de bens nas indústrias do Pólo Industrial de Manaus não teve correlação em 

contrapartida com o declínio no nível de emprego. 

Chegaram-se as resultantes da reestruturação na organização produtiva no Pólo 

Industrial, com seus ganhos de produtividade e lucratividade, com a conclusiva 

observação da quebra do estabelecido mercado de trabalho intensivo, levando ao 

desemprego estrutural grandes contingentes de mão-de-obra excludente do paradigma 

da indústria tecnológica, que hoje impera no Pólo. 

A nova divisão do trabalho requer movimentos sociais e econômicos, como 

preparatórios à nova realidade do mercado de trabalho. 

A sociedade civil e o Poder Público possuem mecanismos para organização de 

instituições capazes de responder aos novos desafios, formando e capacitando mão-de

obra, voltadas ao paradigma tecnológico, que traz o conhecimento como fator 

primordial para sua inserção nesse novo mercado de trabalho globalizado. 
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Constata-se, conforme dados apresentados, que existe um novo perfil do 

emprego e da mão-de-obra industrial demandada pelo Pólo Industrial de Manaus e que 

o mercado de trabalho ofertante na cidade de Manaus, não responde mais às 

necessidades por mão-de-obra desse Pólo. 

Recomenda-se que o Estado, em prImeiro plano, com a criação da 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA, regionalize os cursos de graduação e 

direcione os cursos de pós-graduação - Mestrado e Doutorado, nos quais as grades 

curriculares privilegiem as potencialidades naturais da biodiversidade amazonense. 

E, que o segmento educacional privado e Universidade Federal do Amazonas 

- UF AM possam intervir, participativamente, na sociedade amazonense em parceria 

estratégica econômico-social na identificação de atividades produtivas dentro de 

Cadeias Produtivas Regionais, Clusters Industriais no Pólo Industrial de Manaus e 

Arranjos Produtivos Locais que privilegiem as principais potencialidades regionais. 

Que o Governo do Estado do Amazonas possa formalizar políticas públicas 

setoriais de indução e fomento às outras alternativas econômicas objetivando a 

sedimentação de um novo projeto alternativo de desenvolvimento econômico-social 

sustentável. 

Pela elevada significação econômica e pelo desatrelamento da dependência 

econômica externa para um projeto alternativo sócio-econômico de desenvolvimento 

sustentável, sugere-se a implementação de Pólos de Bioindustrias e Bio-agroindustriais 

voltadas para a segmentação de um grande parque de Biotecnologia. 

Que as Instituições do Sistema Patronal Industrial participem efetivamente no 

redirecionamento desse imenso contingente de mão-de-obra excedente e excluída desse 
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novo mercado de trabalho, com projetos e programas de recapaciatção do trabalhador, 

apontando alternativas para o homem desempregado. 

Para amenizar o pesadelo da classe trabalhadora, a dimensão de nossa crise, 

nesses anos 90 e o atraso tecnológico acumulado, impedem uma rápida e geral 

transformação da estrutura produtiva, porém urge que se adote políticas públicas e ações 

pragmáticas, de curto prazo, que privilegie a criação de emprego no setor industrial. 
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Formulário de Pesquisa 

A pesquisa apresentada faz parte desse projeto de mestrado da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 

Contudo, foi necessária a devida anuência da parte da Secretária Estadual do 

Desenvolvimento Econômico - SEDE C, para que tomassem-nos os modelos 01 e 02 

como parâmetros bases para pesquisa processada, como condicionante primária dos 

dados de empresas industriais incentivadas pelo Governo do Estado do Amazonas. 
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PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

EVOLUÇÃO DO EMPREGO ENTRE 1990 E 2000 NAS EMPRESAS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

ANO 

JAN FEV 
1990 77.982 78.744 

1991 62.218 61 .277 

1992 47.681 45.308 

1993 37.023 36.463 

1994 39.318 39.343 

1995 46.446 47.468 

1996 46.662 46.584 

1997 51 .756 52.010 

1998 46.411 46.949 

1999 42.145 41 .170 

2000(***) 40.233 40.983 

FONTE: SAP/DEMOI/COISE/SUFRAMA 

(*) Emprego Efetivo + Temporária 

MAR ABR 
78.393 75.897 

59.758 59.256 

43.297 41.403 

36.646 36.824 

40.047 40.318 

49.010 50.219 

46.256 46.473 

51 .469 51.831 

47.500 47.768 

38.261 37.232 

41 .829 43.795 

QUANTIDADE DE EMPREGOS 

MAl JUN JUL AGO 
74.936 75.330 77.972 78.708 

59.436 60.070 60.296 60.298 

39.823 39.379 38.984 38.702 

36.884 37.201 37.621 38.141 

40.659 40.223 40.681 41 .414 

50.779 49.950 49.074 48.995 

46.709 47.428 48.331 49.347 

51 .315 51 .405 51 .686 51 .647 

47.091 47.595 48.394 48.126 

37.120 37.599 39.464 38.673 

44.072 44.694 46.557 47.263 

MÉDIA 
IIJII ;1I.14I:lll DE 

SET OUT NOV DEZ EMPREGOS 
79.959 79.071 74.528 70.061 76.798 

60.823 57.998 54.300 50.772 58.875 

38.188 38.003 37.029 36.537 40.361 

39.048 39.005 39.283 38.673 37.734 

42.079 43.793 44.950 44.903 41.477 

49.264 48.509 48.411 46.998 48.761 

50.335 50.942 51 .645 51.213 48.494 

50.674 49.102 48.587 47.308 50.733 

47.988 48.763 45.384 43.188 46.930 

39.303 40.317 44.289 40.254 39.652 

47.374 47.689 44.693 45.354 44.519 

! 



Anos 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

MASSA SALARIAL X FATURAMENTO 

Salários, Encargos e Benefícios Sociais 

Salários Encargos e Beneficios Sociais Total 
(A) (B) (C=A+B) 

372.414 476.016 848.430 

247.901 308.122 556.023 

152.513 211.605 364.118 

168.548 261.880 430.428 

210.326 315.730 526.056 

306.477 411.209 717.686 

339.730 488.756 828.486 

366.815 488.201 855.017 

328.721 396.533 725.255 

184.144 289.588 473.732 

238.169 310.398 548.567 

Fonte:SAP/DEMOI/COISE/SUFRAMA 

320 

315 

310 

305 
OI 
o« 
OI 
w 
:: 300 
! 
w 

~ 295 
a: 
w 

.~ 290 

285 

280 

275 

PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 
PRINCIPAIS EMPRESAS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ANOS 

1996 1997 

95 

(Valores em US$ 1,000) 

Faturamento Relação 
(D) (E= CID) 

8.425.476 10,07 

5.984.256 9,29 

4.523.983 8,05 

6.643 .669 6,48 

8.729.348 6,03 

11.766.763 6,10 

13.266.059 6,25 

11.730.680 7,29 

9.928.987 7,30 

7.179.649 6,60 

10.291.961 5,33 

l_ EMPRESAS I 

1998 



PORTARIA NQ 0063/87-GS/SIC 

O SECRETARIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO,no uso 
de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO os termos do Convênio nO 001l87-SIC de 10.06.87, que lhe 
permite implementar a cooperação de assistência técnica entre SUFRAMAlGOVERNO 
DO ESTADO: 

CONSIDERANDO a necessidade de unificar e uniformizar as informações pres
tadas pelas empresas incentivadas; 

CONSIDERANDO que a padronização das informações objetivas a racionalização 
no processamento destas, na inferência de indicadores conjunturais e na análise de 
dados; 

RESOLVE: 

I - Instruir os modelos de informações mensais que são parte integrante desta 
Portaria, a seguir discriminados: 

a) Mod. 01 - Dados Gerais 
b) Mod. 02 - Dados de Produção de Mercado 
li-Que os modelos referidos no rtem anterior, deverão ser preenchidos e remetidos 

mensalmente à SUFRAMA até 10 (dez) dias após encerramento do 
mês de referência. 
III---Que as informações do mês de setembro, deverão ser entregues à SUFRAMA 

até o dia 10 de outubro de 1987, e assim sucessivamente, conforme o ít03m anterior. 
IV- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contidas na Portaria n0041/86-GS/S IC. 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TURISMO, em Manaus, 26 de agosto de 1987. 

OStRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA 
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo 

D.o.E.31.08.87 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
DO MOD, 01 
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CAMPO COLUNA CONTEÚDO 
CAMPO COLUNA CONTEÚDO 

06 D DE 1,5 S.M. ATÉ 2,0 S.M. 
01 SETORlSUBSETOR 

Preencher com o código do SETORlSUBSETOR ao qual portence a 
atividade básica da Empresa. Vide anexo I, MOD. 01 - DADOS 
GERAIS DA EMPRESA preenchido e anexo IV - Códigos dos 
Setores e Sub setores. 
Ex 0201.01 - Setor Secundário = 02 

Preencher com os valores correspondentes às despesas oom salário 
básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 
despesas que caractererizem suplementação salarial da mão-de-
obra direta e indireta da Empresa, que recebam acima de 1,5 S.M. até 
2,0 S.M. ( SALÁRIO MíNIMO), inclusive. 

Subsetor Material Elétrico e de Comunicações = 01 
Segmento Material Elétrico = 01 

1012101 110111 

07 C DE 2,0 S.M. ATÉ 4,0 S.M. 
Preencher com a quantidade de funcionários que recebam acima de 
2,0 S.M. até 4,0 S.M. (SALÁRIOS MíNIMOS), inclusive. 

02 M~SlANO 
Preencher com o /lltês e ano a que se referem as informações 

07 D DE 2,0 S.M. ATÉ 4,0 S.M. 
Preencher oom os valores correspondentes às despesas com salário 

prestadas. básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 
Ex.101918171 
Vide anexo I, MOD. 01 DADOS GERAIS DA EMPRESA, preenchido 

despesas que caracterizem suplementação salarial da mão-de-obra 
direta ou indireta da Empresa, que recebam acima de 2,OS.M. até 4.0 

03 INSCRiÇÃO SUFRAMA 
Preencher com número da Inscrição da Empresa)unto à SUFRAMA. 

S.M. (SALÁRIOS MINIMOS), inclusive. 

08 C DE 4,0 S.M. ATÉ 6,0 S.M. 
Ex. 1111101011161011151 
Vide anexo I, MOD. 01 DADOS GERAIS DA EMPRESA, preenchido 

Preencher com a quantidade de funcionários que recebam acima de 
4,0 S.M. até 6,0 S.M. (SALÁRIOS MíNIMOS), inclusive 

04 C TOTAL DE MÃO DE OBRA E SALÁRIOS 
Preencher com a quantidade total de funcionários tanto da mão-de-
obra direta como indireta. É o somatório dos valores dos campos 05 
a 11 da coluna C 

08 D De 4,0 S.M. ATÉ 6,0 S.M. 
Preencher com os valores correspondentes às despesas com salário 
básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias, e outras 
despesas que caracterizem suplementação salarial da mão-de-obra 

04 D TOTAL DE MÃO-DE -OBRA E SALÁRIOS 
Preencher com os valores correspondentes às despesas com saláno 

direta e indireta da Empresa, que recebam acima de 4,0 S.M. até 6,0 
S.M. (SALÁRIO MíNIMOS), inclusive. 

básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 
despesas que caracterizem suplementação salarial da mão-de-obra 
direta e indireta to ta) da Empresa É o somatóno dos valores dos 
campos 05 a 11 da coluna D 

09 C De 6,0 S.M. ATÉ 10,0 S.M. 
Preencher com a quantidade de funcionários que recebam acima de 
6,0 S.M. até 10,0 S.M. (SALÁRIOS MíNIMOS), inclusive. 

05 C ATÉ1,5SM 
Preencher com a quantidade de funcionários que recebam até 1,5 
S M (SALÁRIO MíNIMO), inclUSive 

09 D De 6,0 S.M. ATÉ 10,0 S.M. 
Preencher com os valores correspondentes às despesas com salário 
básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 
despesas que caracterizem suplementação salarial da mão-de-obra 

05 D ATÉ1,5 S.M 
Preencher com os valores correspondentes às despesas com salários 

direta e indireta da Empresa, que recebam acima de6,O SM. até 10,0 
S.M. (SALÁRIOS MINIMOS), inclusive. 

básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 
despesas que caractenzem suplementação salanal da mão-de-obra 
direta e indireta da Empresa, que recebam até 1,5 S M (SALÁRIO 
MíNIMO), inclusive. 

10 C De 10,0 S.M. ATÉ 15,0 S.M. 
Preencher com a quantidade de funcionários que recebam acima de 
10,0 S.M. até 15,0 S.M. (SALÁRIOS MíNIMOS), incluisve 

06 C DE 1.5 S M ATÉ 2.0 S M 
Preencher com a quantidade de funclon<'Hlos que recebam aCima d{~ 
1.5 S M até 2.0 S M (SALÁRIO MíNIMO) InclUSive 

10 D Preencher com os valores correspondentes às despesas com salário 
básico, gratificação de funcão, hora extra, abono de férias e outras 
despesas que caractenzem suplementação salarial da mão-do-obra 
direta e indireta da Empresa, que recebam aCima de 10,0 S.M. até 
15,0 S M. (SALÁRIOS MíNIMOS), inclUSive 
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CAMPO COLUNA CONTEÚDO 

11 C ACIMA DE 15,OS.M. 
CAMPO COLUNA CONTEÚDO 

Preencher com a quantidade de funcionários que reoebam acima de 
15,0 S.M. (SALÁRIOS MINIMOS) 

11 D ACIMA DE 15,0 S.M. 

16 C TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS NOS M~S 
Preencher com número de empregados demitidos no mês correspon-
dente a informação, tanto da operação quanto da administração (mão-
de-obra direta e indireta). 

Preencher com os valores correspondentes às despesas com salário 
básico, gratificação de função, hora extra, abono de férias e outras 17 C TOTAL DE EMPREGADOS NO ÚlTIMO DIA DO M~S 
despesas que caracterizem suplementação salarial da mão-de-obra 
direta e indireta da Empresa, que recebam aCima de 15,0 S M 
(SALÁRIOS MINIMOS) 

NOTA 
Não considerar, para efeitos das informações referentes aos sequen-

Preencher com o número de empregados lotados na área de operação 
a administração ( mão-<le-obra direta e indireta), no último dia do mês 
correspondente à informação. Observar que este número correspon-
derá a informação total de em~mgados no 1 ° dia do mês, a ser 
fomecido no Formulário MOD. 01, no mês seguinte (CAMPO 14). 

ciais de 04 a 11 os sócios e/ ou diretores da Empresa 18 C I.C.M. RECOLHIDO 

12 D DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS OBRIGATÓRIOS 
Preencher com os valores correspondentes às despesas com os 

Preencher com o valor correspondente ao total do I.C.M. efetivamente 
recolhido, no mês referente à informação. 

encargos sociais obrigatórios devidos pela Empresa tais como: 
INPS, FERIAS, 13° SALÁRIO, SEGURO CONTRA ACIDENTES DO 

19 D I.C.M. RESTITUIDO 
Preencher com o valor correspondente ao total do I.C.M. restituldo no 

TRABALHO,PIS,FINSOCIAL, e outros encargos que caaracterizem mês referente a informação. 
encargos sociais obrigatórios, tanto da mão-de-obra direta como da Refere-se aos 8eneffcios Fiscais da lei nO 1605/83 
indireta. 

20 D I.C.M. DEVIDO 
13 D DESPESAS COM BENEFIcIOS SOCIAIS 

Preencher com os valores correspondentes às despesas com os 
É o somatório do I.C.M. Recolhido (CAMPPO 18) mais o I.C.M. 
Restituldo ( CAMPO 19). 

beneffcios sociais conoedidos aos empregados tais como. Educação, 
Creche, Transportes, Alimentação, Assistência Médica, Odontológica, 21 D ATIVO TOTAL 
Hospitalar, Farmacêutica e Ambulatorial, Complementação das Diárias Preencher com o valor correspondente à soma do Ativo Circulante + 
Hospitalares, Contribuição a Associação dos Empregados, Ajuda de 
Custo e outros encargos que caracterizem benefícios, tanto da mão-
de-obra direta como da indireta 

Ativo Permanente. Considerar Ativo Permanente da Empresa como 
seu Custo Histórico mais a Correção Monetária menos a Depreciação 
correspondente Este dado ,quando não disponlvel com referência ao 

14 C TOTAL DE EMPREGADOS NO P DIA DO MÊS 
Preenchor com o número de empregados lotados nil opt~ração e na 

mês em questão, poderá ser do mês anterior ao de referência, 
registrando no campo de OBSERVAÇÕES, tal procedimento 

administração ( mão-de-obra direta e Indireta) no 1° dia do mês 22 D ATIVO FIXO 
correspodente à informação. Observar que este número COincide com Preencher com valor correspondente à conta do Ativo Fixo da Em-
a informação do total de empregados no último dia do mês, fornecido presa (Investimentos, Imobilizado, Diferido) à Custo Histórico mais a 
no Formulário MOD. 01, do mês anterior (CAMPO 17) 

15 C TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS NO MÊS 
Preencher com o número de empregados admitidos no mês corres-

Correção Monetária menos a Depreciação correspondente. Este 
dado, quando não disponlvel com referência ao mês em questão, 
poderá ser o do mês anterior ao de referência, registrando no campo 
de OBSERVAÇÕES, tal procedimento 

pondente a informação. tanto da operação quanto da administração ( 
mão-<le-obra direta e indireta) 23 D RECEITA TOTAL 

Preencher com o valor da Receita Total da Empresa, correspondente 
ao valor de toda a receita gerada pela Empresa que seja operacional, 
financeira, de assistência técnica, cambial, despesas recuperadas e 
outros 

24 D COMPRAS DE INSUMOS DE PRODUÇÃO 
Preencher com o somatório dos Campos 25, 26 e 27 

---
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CAMPO COLUNA 

25 D 

26 D 

27 D 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

CONTEÚDO 

LOCAL 
Preencher com os valores correspondentes às compras de insumos 
de produção, realizadas no Estado ( Conforme Livro Fiscal) 

NACIONAL 
Preencher com 50 valores correspondentes às compras de insumos 
de produção, realizadas no Estado ( Conforme Livro Fiscal) 

EXTERIOR 
Preencher com os valores correspondentes às compras de insumos 
de produção, realizadas no mercado extenor (Conforme Uvro Fiscal) 

OBSERVAÇOES 
Este campo destina-se à complementação de informações ou es-
clarecimentos que se fizeram necessários. 

PESSOA PARA CONTATO 
Preencher com o nome da pessoa que servirá de contato com a 
SUFRAMAlGOVERNO DO ESTADO e que deverá estar capacitada 
para prestar esclarecimento que se fizerem necessários. 

FONE 
Preencher com o número do telefone da pessoa para contato 

! 

TELEX I 

Preencher com o número do telex da Empresa 
I 

APROVADO POR 
I 

Preencher com o nome da pessoa que aprovou a fidedignidade das I 
informações prestadas. 

RUBRICA 
Destina-se à rubrica da pessoa que aprovou a fidedignidade das 
informações prestadas. 

CARIMBO PADRONIZADO DO C.G.C 
Utilizar este espaço para apor o Carimbo do C.G.C. que Identificará a 
Empresa fornecedora das informações 

- _.- _.- ---
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INSTRUÇOES PARA PREENCHIMENTO 
DO MOD. 02 
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CAM PO I COLUNA 
01 

02 

03 

04 A 

05 B 

06 C 

07 D 

CONTEÚDO 

SETORlSU BSETOR 
Preencher com o código do SETORlSUBSETOR ao qual pertence a 
atividade básica da Empresa. Vide Anexo 11, MOD. 02 
- DADOS DE PRODUÇÃO DE MERCADO, preenchido e anexo IV 
- Código dos Setores e Sub setores. 
Ex. 02.0101 - Setor Secundário = 02 

101210 111 0111 

M~SlANO 

Subsetor Material Elétrico e de Comunições = 01 
Segmento Material Elétrico = 01 

Preencher com o mês e ano a que se referem as informações 
prestadas. 
Ex. I OI 9 I 8 I 7 I 
Vide anexo 11, MOD. 02 - DADOS DE PRODUÇÃO DE MERCADO, 
preechido. 

INSCRiÇÃO SUFRAMA 
Preencher com o número da Inscrição da Empresajunto a SEFRAMA 
Ex. 1111101011161011151 
Vide anexo 11, preenchido 
SEO. 
Preencher com o número de ordem sequencial na produção do 
número de produtos produzidos 
Exemplo 01,02, ..... 10, n 

PRODUTOS 
Preencher com o nome do produto de acordo com a descrição 
constante da NOMENCLATURA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 
(NBM) Recomendamos consultar o MANUAL DE CLASSIFICAÇÃO 
DE MERCADORIAS. 

CÓDIGO 
Preencher de acordo com o código constante da NOMENCLATURA 
BRASILEIRA DE MERCADORIAS, (NBM) Recomendamos consul
tar a TARIFA ADUANEIRA DO BRASIL-TAB, e o MANUAL DE 
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS 

UNIDADE 
Preencher com o Código da Unidade de /Jedlda de cada produto 
informado Vide anexo 11, MOD. 02 -- DADOS DE PRODUÇÃO DE 
MERCADO, preenchido e anE'XO 111 - CÓDIGO DE UNIDADE DE 
MEDIDAS. 
Ex RÁDIO RECEPTOR TRANSMISSOR, PORTÁTIL - 54; 

RÁDIO RECEPTOR TRANSMISSOR, PORTÁTIL - 54. 

68 

CAMPO I COLUNA 

08 E 

09 

09 F 

09 G 

08 H 

08 

10 

10 J 

10 K 

CONTEÚDO 

RELÓGIO DE PULSO, FOLHEADO DE METAL PRECIOSO - 54 
LENTE MUL TIFOCAL PARA ÓCULOS - 39; 
FARELO DE TRIGO - 15 
LADRILHO DE CERÂMICA - 27 e etc. 

QUANTIDADE /PRODUZIDA 
Preencher com a quantidade produzida do produto, no mês de 
referência 

QUANTIDADE/ VENDIDA 

LOCAL 

Preencher com a quantidade vendida do produto no mês de referência, 
no mercado local, ou seja, refere-se às quantidades vendidas dentro 
do Estado do Amazonas. 

NACIONAL 
Preencher com a quantidade vendida do produto, no mês de referência, 
no mercado externo, exclUir a quanbdade vendida no mercado local. 
(CAMPO 9, COLUNA F) 

EXTERIOR 
Preencher com a quantidade vendida do produto, no mês de referência, 
no mercado externo, excluir as quantidades vendidas no mercado 
local (CAMPO 9 COLUNA F) e as vendidas no mercado nacional 
(CAMPO 9, COLUNA G) 

TOTAL 
Preencher com o resultado da soma das quantidades vendidas do 
produto, no mês de referência, no mercado local, nacional e exterior ou 
(COLUNA I =F+G+H) 

FATURAMENTO 

LOCAL 
Preencher com o valor, expresso em Cr$ 1.000,00 ( Mil Cruzeiros), 
proveniente do faturamento, correspondente às vendas realizadas no 
mercado local, no mês de referência, atentando para as obsrvaç6es 
sobre arrecondamento de valores contidas no ítem IV - OBSER
VAÇÕES GERAIS 

NACIONAL 
Preencher com o valor, expresso em Cr$ 1.000,00 ( mil cruzeiros), 
proveniente do faturamento, correspondente às vendas realizadas no 
mercado nacional, no mês de referência, atentando para as obser
vaçÕ8S sobre arrecondamento de valores, contidas no Item IV -
OBSERVAÇÕES GERAIS 

69 



CAMPO COLUNA CONTEÚDO 

10 L EXTERIOR 
Pl'89ncher com o valor, expresso em Cr$ 1.000,00 ( mil cruzeiros), 
proveniente do faturamento, correspondente às vendas realizadas no 
mercado externo, no mês de referência, atentando para as obser-
vações sobre arredondamento de valores. 

10 M TOTAL 
Preencher com o resultado da soma dos valores do faturamento no 
mercado local, nacional e exterior ou COLUNA M= ( J+K+L). 

11 OBSERVAÇÔES 
Este campo destina-se à complementação de informações ou es-
clarecimento que se fizerem necessários. 

12 PESSOA PARA CONTATO 
Preencher com o nome da pessoa que servirá de contato com a 
SUFRAMAlGOVERNO DO ESTADO e que deverá estar capacitada 
para os esdarecimentos que se fizerem necessários 

13 FONE 
Preencher com o número do telefone da pessoa para contato. 

I 

14 TELEX , ANEXO I 
Preencher com o número do telex da Empresa. ,MOD. 01 - DADOS GERAIS D.A EMPRESA 

15 APROVADO POR 
Preencher com o nome da pessoa que aprovou a fidedignidade das 
informações prestadas 

16 RUBRICA 
Destina-se à rubrica da pessoa que aprovou a fidedignidade das 
informações prestadas 

17 CARIMBO PADRONIZADO DO C.G.C. I 

Utilizar este espaço para apor o Carimbo do C. G C. que identificará a i 

Empresa fornecedora de informações. 
I 
I 
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CÓDIGO 

03 

06 

09 

12 

15 

18 
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CÓDIGO DE UNIDADE DE MEDIDAS 

DESCRiÇÃO 

CABEÇA 

DÚZIA 

GRAMA 

GROSA 

KG 

KW/HORA 

IITIlO 

I}I rI-f, 1111' 1-1' 
t/-. ' ~ 'I I '/ ,,. , I ~ # J. ' / I I" /' , 

./11 fl«J' ... I)J~t'/J'/I·:1 

tAlI HI:tH(j 

NÚMERO 

PAR 

PEÇA 

RESMA 

TONELADA 

UM,UNIDADE 

CM 

KM 

ML 

CM3 

CM2 

MG 

CTE (QUILATE) 

PÉ 
MILHÃO 

P.P.M. (PARTE DE: MILHÃO) 

HL (HECTOLITRO) 

MM (MILIMETRO) 

MM2 MILlMETRO QUADRADO) 

MM3 (MILlMETRO CÚBICO) 
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CÓDIGO DOS SETORES/SUBSETORES E SEGMENTOS 
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ANEXO IV 
ITENS DISCRIMINAÇÃO 

CÓDIGO DOS SETORESlSUBSETORES E SEGMENTOS 
SEGMENTO EDITORAS E GRÁFICAS SIGLA CÓDIGO 
SEGMENTO OUTROS SGRF 02.09.02 

SUBSETOR PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS SOEG 02.09.99 

ITENS DISCRIMINAÇÃO SIGLA CÓDIGO SEGMENTO CAL E CIMENTO SPNM 02.10.00 

SETOR PRIMÁRIO PRIM 01.00 00 SEGMENTO CERÂMICA E ART, DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO SCIM 02.10.01 

SUBSETOR AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA PAGR 010100 SEGMENTO ARTEFATOS DE VIDROS E CRISTAL SCER 02.10.02 
SEGMENTO AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA PAGS 010101 SEGMENTO OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SVID 02.10.03 

SUBSETOR MINERAÇÃO PMIN 010200 SUBSETOR QUIMICAS SONM 02.10.99 

SEGMENTO MINERAIS METÁliCOS PMME 010201 SEGMENTO QUIMICAS E PETROOulMICAS SCHI 02.11.00 

SEGMENTO MINERAIS NÃO METÁliCOS PMNM 01 0202 SEGMENTO PLÁSTICOS DERIVADOS AQUI 02.11.01 

SEGMENTO PETRÓLEO (REFINAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO) 
SPLA 02.11.02 

SETOR SECUNDÁRIO SECO 02.0000 SEGMENTO GÁS (DE PETRÓLEO) SPET 02.11.03 

SUBSETOR MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÃO SMEC 020100 SEGMENTO ~~gDPERFUM, HIGIENE DOMÉST, SABÃO, VELAS 
SGAS 02.11.04 

SEGMENTO MATERIAL ELÉTRICO SMEL 020101 
SEGMENTO APARELHOS DOMÉSTICOS, MAT. DE COMUNICAÇÃO SEGMENTO ~~~DUTOS FARMAC~UT, MEDICINAIS E VETERINÁ-

SPER 02.11.05 
SEGMENTO LÃMPADAS, ACESSÓRIOS E UTENSíLIOS SOaM 0201 02 
SEGMENTO OUTROS SOEC 0201 99 SEGMENTO OUTROS SFAR 02.11.06 

SUBSETOR INFORMÁ TICA SINF 020200 SUBSETOR MADEIRA E MÓVEIS SOPF 02.11.99 

SEGMENTO EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA SEIN 020201 SEGMENTO ~~~EIRAS, COMPENSADOS, LAMINADOS E ARTEFA-
SMMV 02.12.00 

SEGMENTO OUTROS SOIN 020299 SEGMENTO 
SUBSETOR INSTRUMENTOS E APARELHOS DE PRECISA0 SAPP 020300 SEGMENTO ~I~VEIS E ARTEFATOS DE DECORAÇÃO E ESCRITÓ-

SMAD 02.12.01 
SEGMENTO RELÓGIOS DE PULSO, DE PAREDE, CARRILHÓES SEGMENTO 

E ETC. SREL 020301 SUBSETOR PAPEL E PAPELÃO SMOV 02.12.02 

SEGMENTO BALANÇAS SBAL 020302 SEGMENTO OUTROS SPAP 02.12.03 

SEGMENTO OUTROS SOAP 020399 SEGMENTO TÊXTIL E VESTUÁRIO SOMM 02.12.99 

SUBSETOR MATERIAL DE TRANSPORTE SMTR 020400 SEGMENTO FIAÇÃO E TECELAGEM STEV 02.13.00 

SEGMENTO VElcULOS DE DUAS RODAS SVDR 020401 SEGMENTO ARTEFATOS DE TECIDOS STEX 02.13.01 

SEGMENTO VElcULOS AUTOMOTORES SAUT 020402 SUBSETOR ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO SART 02.1302 

SEGMENTO CONSTRUÇÃO NAVAL SNAV 020403 SEGMENTO OUTRO SVES 02.13.03 

SEGMENTO AUTO PEÇAS E CARROCERIAS SAPC 020404 SEGMENTO BEBIDAS E FUMOS SOTV 02.13.99 

SEGMENTO O' ITROS SOMT 020499 SEGMENTO BEBIDAS E REFRIGERANTES EM GERAL 
SBEF 02.14.00 

SUBSETOR ÓTICA SOFT 020500 SUBSETOR FUMO E PRODUTOS DE FUMO SBEB 02.1401 

SEGMENTO ARMAÇÓES, LENTES E ÓCULOS SALO 020501 SEGMENTO OUTROS SFUM 021402 

SEGMENTO OUTROS SOA0 020599 SEGMENTO METALURGIA SOBF 02.14.99 

SUBSETOR MECÃNICA SMEQ 020600 SEGMENTO SIDERURGIA SMET 02.15.00 

SEGMENTO MÁQUINAS, MOTORES E EOUIP INDUSTRIAIS SMAQ 020601 METALURGIA DOS NÃO FERROSOS SSID 02.1501 

SEGMENTO MÁOUINAS. APAR E INSTRUM PI ESCRITORIOS SINS 020602 SUBSETOR P80DUTOS METALÚRGICOS DIVERSOS (LAMINA-
SMNF 02.1502 

SEGMENTO OUTROS SOlE 020699 SEGMENTO ÇAO, FORJA_RIA, FUNDiÇÃO, ESTAMPARIA ETC) 
SUBSETOR COURO, BORRACHA E CALÇADOS SCBC 020700 SEGMENTO CONSTRUÇi\O E ENGENHARIA ' SPMD 0215.99 

SEGMENTO COURO E PELES SCOU 020701 SEGMENTO CONSTRUÇAO EM GERAL SCEN 0216.00 
SEGMENTO BORRACHAS E ARTEFATOS SBOR 020702 SUBSETOR ENGENHARIA CONSULTIVA SCON 02.1601 
SEGMENTO CALÇADOS SCAL 020703 SEGMENTO OUTROS SECO 02.1602 
SEGMENTO OUTROS SOCC 020799 SEGMENTO DIVERSOS SOCE 02.16.99 

SUBSETOR PRODUTOS ALIMENTARES SPAL 020800 SEGMENTO CUH:LARIA. ESCRITA E ACENDEDORES 
SDIV 02.99.00 

SEGMENTO MOINHOS SMOI 020801 SEGMENTO BRINQUEDOS SCEA 02.9901 
SEGMENTO CARNES, FRIGORíFICOS E INDUSTRIALIZADOS SFRI 020802 SEGMENTO JOIAS SBRI 02.99.02 
SEGMENTO PESCADO SPES 020803 SEGMENTO MATERIAL FOTOGRÁFICO SJOI 02.9903 
SEGMENTO LATiCíNIOS SLAT 020804 MATERIAL ESPORTIVO SFOT 0299.04 
SEGMENTO CAFÉ SCAF 020805 SETOR SOMBRINHAS E ÁRVOflES DE NATAL 

SESP 02.9905 
SEGMENTO AÇÚCAR E ÁLCOOL SAÇU 020806 

SSAR 0299.06 
SEGMENTO OLEOS VEGETAIS SOLV 020807 SUBSETOR TERCIÁRI'.) 
SEGMENTO DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTARES SALM 020899 SEGMENTO COMÉRCIO TERC 0300.00 

SUBSETOR EDITORIAL E GRÁFICO SEGR 020900 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS PRODUTOS 
TCOM 0301.00 

SEGMENTO JORNAIS SJOR 020901 ALIMENTARES E OUTROS ' 
TATC 03.01.01 
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ITENS 
SEGMENTO 

SEGMENTO 

SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 

SUBSETOR 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 

SUBSETOR 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 

SUBSETOR 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
SEGMENTO 
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DISCRIMINAÇAo 
COM~RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FER-
RAGENS. E EQUIPAMENTOS AGRíCOLAS 
COM~RCIO VAREJISTA (LOJAS DE DEPARTAMENTOS) 
E UTILIDADES DOM~STICAS 
COM~RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES 
REVENDEDORES DE VEícULOS, PEÇAS E SIMILARES 
COM~RCIO DE IMPORTADOS E EXPORTADOS 
OUTROS RAMOS DO COMÉRCIO VAREJISTA 
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 
TRANSPORTES MARíTIMOS, FLUVIAIS E LACUSTRES 
TRANSPORTESA~REOS 
ARMAZENAGEM 
OUTROS 
SERViÇOS EM GERAL 
IMOBILIÁRIO 
HOTELARIA 
DIVERSÕES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
INFORMÁTICA 
FINANCEIRO 
SERVlgOS DIVERSOS 
SERVI OS PÚBLICOS 
CORREIOS E TELECOMUNICAÇÓES 
RÁDIO E TELEVISÃO 
SERViÇOS DE ELETRICIDADE 
SERViÇOS DE ÁGUA, ESGOTOS E GÁS 
SERViÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS 
SERViÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
SERViÇOS T~CNICOS E ADMINISTRATIVOS 
OUTROS SERViÇOS PUBLlCOS 
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SIGLA CÓDIGO 

TMTC 03.01.02 

TVUD 030103 
TVAL 03.0104 
TREV 03.01.05 
TCMX 03.01.06 
TOCV 03.01 99 
TIRA 03.0200 
TROD 03.0201 
TCAR 03.02 02 
TMAR 030203 
TAER 030204 
TARM 03.0205 
TOTR 030299 
TSEG 03.03.00 
TIMB 030301 
THOT 030302 
TDVS 03.03.03 
TADM 03.0304 
TINF 030305 
TFIN 03.0306 
TSDV 030399 
TSPU 030400 
TCTT 030401 
TRTV 03.04.02 
TELT 03.0403 
TSAE 03.0404 
TPOR 0304.05 
TSPD 0304.06 
TSTA 030407 
TOSP 030499 

~ , , , . . . 
PORTARIA NII 041/88-GS-SIC 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, no uso 
de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 32 e seus parágrafos e parágrafo único do 
artigo 33 do Regulamento de Incentivos Fiscais (RIF) aprovado pelo Decreto nQ 9243 de 
4 de fevereiro de 1986. 

. CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer instrumentos mais eficientes 
no que se relaciona ao acompanhamento dos programas sociais a que se obrigam as 
empresas incentivadas. 

RESOLVE: 

I - DETERMINAR, sem prejuízo do estabelecido na Portaria nQ 063/87, que as 
Empresas beneficiadas com incentivos estaduais, encaminhem até o último dia útil do 
mês de janeiro de cada exercício, as informações relativas à concessão de beneficios a 
seus empregados, efetivados no perfodo de janeiro a dezembro do ano, imediatamente 
anterior. 

\I - INSTITUIR o formulário padronizado (anexo) como parte integrante desta 
Portaria, para fins da forma de apresentação dos informes de que trata o f tem I. 

111 - ESTABELECER que, para aferição do desempenho da Empresa com 
referência a sua performance com relação aos Beneffcios Sociais, seja (;",:;,0:',':>110 os 
critérios e metodologia explicitados no anexo /I desta. 

IV - REVOGAR o disposto na Portaria nQ 0030/86-GS/SIC. 
Esta POrl'" ia passará a vigorar na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TURISMO. em Manaus. 05/07/88. 

OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA 
Secretário de Estado da Indústria, 

Comércio e Turismo 
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D.O.E. 26.07.88 


