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A industrialização mundial concentrou-se progressivamente em artigos

padronizados para amplo consumo de massa, sobretudo durante a chamada

“era de ouro” (1948-1973), intervalo em que muitas economias cresceram a

taxas estratosféricas. Prevaleceu largamente a implantação de fábricas

enormes, com sistemas encadeados, conforme inovação radical do início do

século passado, eternamente vinculada à memória do emblemático Henry

Ford. Além do automotivo, vários outros ramos continuam a manter as

características essenciais desse perfil, malgrado as inúmeras novidades

surgidas desde então.

 

Mas o dito “fordismo” jamais exterminou seu avesso: a industrialização difusa.

Em vez de enormes e rígidos sistemas de produção em série, ela se

fundamenta em médias, pequenas e micro plantas, com flexíveis arranjos

fabris, capazes de responder com mais rapidez às alterações das exigências

dos clientes, atender nichos, e até aceitar pedidos sob medida. Em vez de

pesados investimentos em capital fixo, só gerenciáveis por quadros formados

em escolas de engenharia e administração de empresas, flexíveis

manufaturas resultam antes do conhecimento tácito e artesanal dos discípulos

daqueles empreendedores que sempre foram decisivos para o dinamismo de

economias rurais: carpinteiros, marceneiros, ferreiros, serralheiros,

mecânicos, sapateiros, tapeceiros, joalheiros, farmacêuticos, alfaiates, ourives,

etc. Firme tradição em alguma dessas atividades tende a gerar indústrias

leves e soltas. Por vezes até sofisticadas, como são as da moda, do design, da

perfumaria, ou de instrumentos de precisão. Mas na maioria das 37 divisões
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das indústrias de transformação, as inovações são menos espetaculares, além

de requererem habilidades incomparavelmente mais simples. Nelas a

industrialização difusa pode se dar até em áreas de fronteira, onde não exista

sequer tradição agropecuária ou mineira.

 

Pois é provável que esta variante - menos exigente em termos de formação e

treinamento de recursos humanos, de capacidade de articulação social, de

civismo, e até de confiança mútua - esteja brotando no Brasil de maneira

muito mais disseminada, abrangente e significativa do que se supõe. Pelo

menos é o que sugerem as estatísticas do Cadastro Geral de Empresas

(CEMPRE/IBGE). Entre os 500 municípios mais representativos da seção

indústrias de transformação, 350 emitem claros sinais de estarem

engendrando algum tipo de industrialização difusa. Apesar de metade dos

empregos se concentrar nos 150 de primazia fordista, deve ter predominado

seu avesso na expansão do número de ocupados de 1996 a 2001.

Praticamente 70% do aumento de postos de trabalho nas indústrias de

transformação - que nesses seis anos teriam passado 4 para 6 milhões – foi

difuso. Trabalho “de formiga” e pulverizado, mas também muito intenso em

núcleos como Novo Hamburgo, Indaiatuba, Criciúma, Feira de Santana,

Cascavel, Apucarana, Itajaí, Pinhais, Nova Serrana, ou Colatina. Em 2001 a

seção contava com quase 500 mil unidades fabris, das quais mais de um

quinto teria surgido ou se formalizado nos seis anos precedentes. Os

municípios com ao menos 10 dessas unidades teriam passado de 2.756 para

3.240.

 

E não faltam surpresas. Estão entre os 350 principais municípios de

industrialização desconcentrada algumas cidades com reputação de

santuários fordistas. As 20 campeãs do padrão difuso são: Belo Horizonte,

Porto Alegre, Goiânia, Novo Hamburgo, Franca, Salvador, Brasília, Juiz de

Fora, Maringá, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bento Gonçalves,

Indaiatuba, Criciúma, Teresina, Divinópolis, Nova Friburgo, Petrópolis,

Itaquaquecetuba e Santa Bárbara do Oeste. Já os 20 principais focos de

fordismo estão em São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo, Guarulhos,

Curitiba, Fortaleza, Caxias do Sul, Manaus, Joinville, Campinas, Diadema, São

José dos Campos, Contagem, Blumenau, Sorocaba, Recife, Jundiaí, Betim,



24/01/12 37

3/4www.zeeli.pro.br/old_site/artigos_valor/037_2004_07_13.htm

Santo André e Americana.

 

É claro que não existe qualquer vedação entre esses dois perfis industriais. Ao

contrário, há é muita osmose, pois em ambos são diversas as

interdependências entre firmas de menor e maior porte. Não se deve

esquecer, entretanto, que a experiência dos principais países de

industrialização tardia (latecomer economies) ensina que talvez não exista

melhor alavanca de desenvolvimento local endógeno que a industrialização

descentralizada. Por isso, é estimulante descobrir, por exemplo, que ela está

ocorrendo em pelo menos 13 municípios do Mato Grosso: Cuiabá, Sinop,

Rondonópolis, Alta Floresta, Sorriso, Vera, Marcelândia, Cláudia, Juína, Juara,

Feliz Natal, Guarantã do Norte, e Primavera do Leste. O suficiente para que

esse estado esteja em primeiro lugar, com 77% dos ocupados nas indústrias

de transformação em médios, pequenos e micros estabelecimentos (54% nos

pequenos e micros). No segundo colocado, o velho Espírito Santo, destacam-

se os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Cariacica e

São Gabriel da Palha.

 

Como a indústria paulista é de longe a mais antiga e consolidada,

evidentemente é nesse estado que ocorrem as maiores freqüências dos dois

tipos de municípios: 63 dos 150 fordistas e 77 dos 350 de industrialização

difusa. Mas em proporções inversas às do Paraná, Minas Gerais, e Santa

Catarina, estados nos quais os municípios de intensa industrialização

desconcentrada são de 3 a 5 vezes mais numerosos que os fordistas.

 

O indicador usado para distinguir essas duas principais vertentes da

industrialização foi a distribuição dos ocupados da indústria de transformação

pelos quatro estratos de tamanho: micro, pequeno, médio e grande.

Proporção superior a 3/4 dos ocupados nas três primeiras categorias, e/ou à

metade nas duas primeiras, é sinal de difusão. E há consenso internacional

de que as microempresas são as que têm até 9 ocupados, e pequenas são as

que têm entre 10 e 49 (além, é claro, dos imprescindíveis patamares

nacionais de faturamento). Quanto às outras duas, adotou-se o critério que

será normativo na União Européia a partir de 2005: médias empresas estão

no intervalo 50 a 249 ocupados. 
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