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“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo. ” 
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                                              RESUMO  

 

 

       O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos do Programa de 

Proteção ao Emprego (PPE) sobre o Consórcio Modular de Porto Real e 

Resende sob o ponto de vista do trabalhador. Para isso observaremos o PPE 

em comparação com outras experiências, a conjuntura econômica durante sua 

criação e implantação bem como o contexto histórico que o antecedeu. Além 

de tratar da crescente necessidade de proteção ao trabalhador diante dos novos 

ordenamentos econômicos, políticos e da crescente onda de flexibilização. 

Utilizamos durante a pesquisa o método bibliográfico e documental com dados 

principalmente de fontes governamentais. Realizamos uma pesquisa 

qualitativa com base em entrevistas semiestruturadas com atores da localidade. 

Explicamos os mecanismos que dão origem ao programa de proteção ao 

emprego, suas diretrizes e propostas, comparando logo em seguida com a 

realidade. Dessa forma será possível captar de forma clara seus impactos e 

efeitos sobre os beneficiários, entender de maneira mais profunda quais os 

mecanismos tornam possível seu funcionamento e sustentam sua aplicação 

sobre as realidades das empresas que o adotam. Poderemos compreender 

também quais são os custos para as três partes integrantes do programa, que se 

baseia em uma lógica Estado-Empresa-Empregado. Acredita-se que o 

surgimento do programa se baseie na defesa dos postos de trabalho, em um 

contexto de crise econômica, mas que gera diversas contrapartidas que 

precisam ser observadas. O uso desses recursos públicos acentua ainda mais a 

necessidade de um estudo que observe atentamente e problematize a forma 

como essa política é feita e aplicada. Os recursos, provenientes dos próprios 

trabalhadores e da população, são usados para reduzir as despesas dessas 

empresas e criam resultados e consequências sobre os mesmos que carecem de 

observação. 

  

Palavras Chave: Políticas Públicas; Desenvolvimento Regional; Emprego. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

 

       O trabalho consiste em um estudo focado na realidade. Almeja-se 

captar como se deu a criação do Programa de Proteção ao Emprego e sua 

posterior implementação no Consórcio Modular. Logo o objetivo geral consiste 

na análise dos efeitos do PPE, enquanto política pública, e seus impactos sob o 

ponto de vista do próprio trabalhador alvo dessa política. Dessa forma será 

possível perceber os resultados gerados pela implementação do programa sobre 

os beneficiários da mesma. 

      Os objetivos específicos são: observar os resultados da política 

dentro do ambiente em que se encontra o Consórcio Modular, identificar seus 

impactos na realidade da localidade bem como seus efeitos sobre os 

trabalhadores e verificar de que forma a aplicação da política foi feita. Para isso, 

pergunta-se: Quais são os impactos do programa de proteção ao emprego para 

os trabalhadores do Consórcio Modular de Resende e Porto Real?  

     Para isso, será considerado fundamental durante o desenrolar do 

trabalho, a utilização de uma pesquisa exploratória e de uma metodologia 

qualitativa, além da aplicação de entrevistas semiestruturadas que considerem a 

opinião dos atores e suas percepções. 

     Utilizaremos também a pesquisa bibliográfica e documental, 

recolhendo dados sobre o programa, o contexto e diversas outras informações 

especialmente de fontes do governamentais e pesquisadores da área e teremos 

como método de tratamento dos dados a análise de conteúdo (BARDIN,2009).  

     O trabalho se faz relevante devido a necessidade de avaliação das 

políticas adotadas pelos governos como forma de contenção à crise e a avaliação 

de seus impactos sobre a população alvo dessas medidas. 

    

 

 



1.2 FLEXIBILIZAÇÃO  

 

        Desde a década de 1970 a sociedade tem passado por diversas 

mudanças no que tange ao processo de produção e o trabalho, transformações 

essas que se baseiam nas mudanças econômicas incluídas no pós-guerra. A 

ascensão do capitalismo, a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e a 

flexibilização impactaram o mundo do trabalho gerando mudanças profundas 

como a precarização, a necessidade de regulação e proteção ao trabalhador 

(ANTUNES,1995). Fruto desses contextos, nascem programas como o PPE, que 

tentam mitigar esses efeitos adversos sobre a sociedade e a economia dos países.  

          No Brasil, a década de 1990 foi marcante ao instituir o 

neoliberalismo e com isso impactar profundamente a sociedade e as relações de 

trabalho e regulação. A necessidade de melhorias e avanços nos processos 

produtivos para mais produtividade e menos custos levaram ao aumento da 

flexibilização e uma reconfiguração nas relações de espaço, trabalho e até 

mesmo na própria sociedade e seus ideais (ANTUNES,1995). Como citado por 

Antunes: 

 

 “A crise experimentada pelo capital  e suas respectivas 

respostas, como o neoliberalismo e a reestruturação produtiva, que 

expressam a era da acumulação flexível, tem acarretado, entre tantas 

consequências, profundas mutações no interior do mundo trabalho, tais 

como: o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, "além de 

uma degradação que se amplia, na relação metabólica entre homem e 

natureza, conduzida pela lógica social voltada prioritariamente para a 

produção de mercadoria e para valorização do capital" (ANTUNES; 

1995:P45). 

 

           É impossível ignorar a lógica capitalista na qual vive-se 

atualmente e a força da mesma sobre as relações que se engendram na 

sociedade. Não se pode ignorar a força da crise da sociedade do trabalho, dos 

altos níveis de desemprego, da informalidade e os seus impactos sobre as 

realidades locais. Especialmente no Brasil, onde ainda sofremos com níveis de 

informalidade e desemprego consideráveis. 



             Dessa forma, percebe-se que os novos movimentos de 

organização dentro e fora das empresas dão origem novas configurações 

sociais, mudanças nas regras constitucionais e novos discursos de legitimação 

que embasam a ordem capitalista vigente e as decisões tomadas pelas 

empresas para a manutenção de suas taxas de lucro. (RAMALHO,2010). O 

movimento de criação de políticas liberais por parte dos governos, como forma 

de superação à crise, embora tido por muitas correntes como necessário é 

extremamente problemático. Essa lógica que preconiza a diminuição da 

rigidez esbarra em direitos e garantias essenciais aos indivíduos. O importante, 

no que tange ao programa de proteção de emprego, é percebe-lo em sua 

totalidade, identificando dessa forma seus efeitos e consequências para a 

sociedade como um todo. 

 

2. O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO 

2.1 HISTÓRICO 

         

       De acordo com o Ministério do Trabalho, o programa de proteção ao 

emprego surge como política pública, através de uma medida provisória em 

julho de 2015.  

“A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e 

tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 680, de 6 de julho de 

2015, DECRETA:Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa de 

Proteção ao Emprego - PPE, de que trata a Medida Provisória nº 680, de 6 

de julho de 2015.” (Medida Provisória nº 680, de 6 de julho de 2015). 

 

     Já em novembro, do mesmo ano, a medida é transformada na Lei nº 

13.189 de 2015 que traz consigo algumas continuidades e mudanças como 

mostradas no quadro a seguir: 

 

                                                         

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Mpv/mpv680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Mpv/mpv680.htm


QUADRO 1 

Evolução da legislação do Programa de Proteção ao Emprego 

Parâmetros                          
                 MP nº 680, Decreto nº 8.479  

                       Lei Nº 13.189 

  Data da promulgação 06 de julho de 2015 (MP e Decreto) 21 de julho 

de 2015 (Resolução) 

 19 de novembro de 2015 

 Redução de jornada e salários 
Redução de jornada em até 30% e redução 

proporcional de salários 

Redução de jornada em até 30% e 

redução proporcional ou menor 

do salário 

Duração da redução de 

jornada 

 

          Até 6 meses, renováveis até 12 meses 

Até 6 meses, podendo ser 

prorrogado por períodos de 6 

meses, desde que o período total 

não ultrapasse 24 meses 

     Compensação pecuniária 
50% do valor da redução salarial, limitada a 

65% do valor máximo da parcela do Seguro-

Desemprego 

 

Não houve mudanças 

 

Estabilidade no emprego 

Equivalente à duração do PPE 

acrescida de 1/3 

Não houve mudança 

 

Condições de 

elegibilidade 

• Registro no CNPJ há pelo menos 2 anos 

• Regularidade fiscal, previdenciária. 

- Comprovação de dificuldade econômico-

financeira (ILE igual ou inferior a 1%) 

- Acordo coletivo de trabalho específico 

Foi acrescentada a possibilidade 

de celebração de acordo coletivo 

múltiplo de trabalho específico a 

grupo de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

               Elaboração: DIEESE 

         

          Em um contexto de crescente desemprego e retração da atividade 

econômica no país, o PPE tem como objetivo diminuir o número de demissões 

e manter a competitividade das empresas reduzindo os gastos com outras 

medidas. A política sancionada pela própria ex-presidente, faz parte de um 

conjunto de medidas adotadas durante seu governo e anteriormente com o 

próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que tinham como objetivo 

estimular o nível de demanda agregada.  

De acordo com as fontes oficiais do Ministério do Trabalho1, o PPE 

tem como objetivo:  

        “Proteger os empregos em momentos de retração da 

atividade econômica; fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as 

                                                 
1 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/ppe-programa-de-protecao-ao-emprego  Acessado em: 

01/01/2018 



relações do trabalho; preservar a saúde econômico-financeira das 

empresas; estimular a produtividade do trabalho, por meio do aumento 

da duração do vínculo trabalhista e sustentar a demanda agregada 

durante momentos de adversidade, para facilitar a recuperação da 

economia”. (Ministério do Trabalho)  

 

        Dessa forma pode-se observar a criação do programa de proteção 

ao emprego sob o prisma do investimento público. Percebe-se nisso, um traço 

da política neodesenvolvimentista característica em ambos os governos 

petistas e que tem como foco, de acordo com Dalla Costa (DALLA 

COSTA,2012 APUD BOITO,2012): 

 

“a)políticas de recuperação do salário mínimo e de transferência de 

renda que aumentaram o poder aquisitivo das camadas mais pobres, isto é, 

daqueles que apresentam maior propensão ao consumo; b) forte elevação da 

dotação orçamentária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES) para financiamento das grandes empresas nacionais a uma taxa de 

juro favorecida ou subsidiada; c) política externa de apoio às grandes empresas 

brasileiras ou instaladas no Brasil para exportação de mercadorias e de capitais 

d) política econômica anticíclica – medidas para manter a demanda agregada 

nos momentos de crise econômica e e) incremento do investimento estatal em 

infraestrutura.” (DALLA COSTA,2012 APUD BOITO,2012) 

 

 A necessidade de manutenção dos postos de trabalho, para além da 

proteção ao trabalhador, se estende como mecanismo de proteção da própria 

economia já que ao assegurar postos de trabalho, assegura-se também a 

manutenção da renda e do consumo.  

            As políticas de ambos os governos, fortemente norteadas por 

esse ideário, fornecem um contexto para a criação do PPE. Esses estímulos à 

demanda, através da adoção de instrumentos econômicos flexíveis e 

interferência forte na dinâmica da economia nacional, geram a criação de 

políticas públicas como o PPE.Essa intervenção se justifica devido as crises, 

ou oscilações em que as economias são pegas 

           Essas oscilações repentinas, inerentes ao próprio sistema 

capitalista, exigem respostas rápidas e fortes por parte dos governos. Inspirado 

por esses princípios e num misto de iniciativas e políticas de contenção à crise, 

surge o PPE, influenciado principalmente por experiências internacionais 

como o Seguro Alemão. 



              “O programa mais conhecido é o da Alemanha, em que o 

governo assegura 60% ou 67% da renda perdida, quando há redução da 

jornada e do salário. No auge da crise de 2008-2009, cerca de 1,5 milhão de 

empregos foram abrangidos pelo programa naquele país, o que contribuiu para 

que a perda de postos de trabalho ficasse bem abaixo da queda do PIB” 

(Cartilha Para Entender o Programa de Proteção ao Emprego, CUT, CSB, 

UGT; Elaboração DIEESE)2  

 

          Nesse contexto de crise, durante o início do segundo mandato 

petista, a economia que já vinha sofrendo retração desponta com índices 

alarmantes. A taxa de desemprego, por exemplo, chega a 8,9% segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (PNAD Contínua).3 Segundo o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a inflação fecha em mais de 

10%, percentual esse que não era atingido desde 2002.Os escândalos que 

envolvem a Lava-Jato geram comoção social, manifestos e uma forte 

expectativa de um posicionamento por parte do governo para a resolução da 

crise. 

           Em meio a toda essa preocupação com a inflação, com o 

desemprego e a crise, o PPE aponta uma solução com base na manutenção dos 

postos de trabalho. Aliando a proteção ao trabalhador e ao setor empresarial, o 

PPE visa unir em um plano medidas para defender os trabalhadores, seu 

rendimento, bem-estar, e assegurar a mão de obra e produtividade das 

empresas. No entanto, para que o mesmo ocorra, é necessário que se firme um 

acordo coletivo específico entre a empresa que deseja solicitar a adesão ao 

PPE, o sindicato e os trabalhadores. (Ministério do Trabalho)4 

             Na prática o PPE funciona através da redução da jornada do 

trabalhador, em até no máximo 30%. É importante ressaltar a problemática 

envolvida na redução salarial ocorrida no PPE. (ZAMBOTTO,2012). Essa 

questão é levantada no artigo de Martan Parizzi Zambotto intitulado 

“Os limites e os riscos da flexibilização das normas trabalhistas” onde o autor 

aponta: 

                                                 
2 Disponível em: http://www.ftmrs.org.br/arquivos/file_55f05a727ba7c.pdf>Acessado em 01/02/2018 
3 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br Acessado em: 01/02/2018 
4 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/ppe-programa-de-protecao-ao-emprego Acessado em 

02/02/2018 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/


        “O trabalhador vem abrindo mão de seus direitos 

trabalhistas por meio de negociações coletivas, o que ocasiona entre 

juristas e doutrinadores uma discussão a respeito da legitimidade de um 

acordo ou uma convenção coletiva de trabalho diminuir um direito 

adquirido do trabalhador, tendo em vista todos os princípios que tutelam 

o direito do trabalho [...]. Portanto, a problemática gira em torno do 

confronto entre flexibilização, previsões constitucionais, e princípios 

norteadores do direito do trabalho, onde buscou-se esclarecer se o 

trabalhador pode ou não abrir mão de seus direitos por negociações 

coletivas[...]Com relação ao estudo feito acerca do direito do trabalho no 

Brasil e a sua flexibilização, conclui-se que a situação problemática em 

que se encontra o trabalhador vem de longa data, visto que, mesmo 

sendo a flexibilização um fenômeno recente, desde o nascimento do 

trabalho o trabalhador se vê em situação de submissão. Em decorrência 

desta posição de desigualdade, viu-se que é necessário sim proteger o 

trabalhador, visto que, se o Estado não interviesse nas relações de 

trabalho, situação esta tão sonhada por defensores do pensamento 

neoliberal, ocorreria, em um país como este, com uma imensa 

desigualdade social e problemas econômicos, um verdadeiro massacre à 

classe trabalhadora, a qual sofreria um retrocesso[...].” 

(ZAMBOTTO,2012) 

       

         Dessa forma deve-se atentar sobre até onde acordos coletivos 

firmados via sindicato são mais válidos do que normas do direito que buscam 

salvaguardar o direito ao trabalho, a proteção e a dignidade. 

(ZAMBOTTO,2012). Como o princípio de irredutibilidade salarial (Art. 7º, 

IV Constituição Federal/1988) deixando claro a necessidade de avaliação 

desses programas quanto as normas de direito. 

          Além da redução da remuneração, o trabalhador também sofre 

uma redução da jornada de trabalho. Essa redução da remuneração é menor do 

que a redução da jornada do trabalhador, uma vez que 50% da perda no salário 

desse empregado é devolvida através do Governo e usando os recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 

           O uso de recursos do FAT é controverso, em nota a Central dos 

Sindicatos Brasileiros (CSB) se posiciona oficialmente contra o uso desses 

recursos: 

              “A Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) é defensora 

de uma Política de Proteção e Ampliação do Emprego, e não de um 

programa que utiliza recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

para subsidiar os lucros do setor automobilístico(PPE)” (Central dos 

Sindicatos Brasileiros,2015).5 

                                                 
5 Disponível em: < http://csb.org.br/blog/2015/07/07/csb-critica-medida-provisoria-que-usa-recursos-do-fat-no-programa-de-

protecao-ao-emprego/> Acessado em 12/12/2017 

http://csb.org.br/blog/2015/07/07/csb-critica-medida-provisoria-que-usa-recursos-do-fat-no-programa-de-protecao-ao-emprego/
http://csb.org.br/blog/2015/07/07/csb-critica-medida-provisoria-que-usa-recursos-do-fat-no-programa-de-protecao-ao-emprego/


          É possível perceber através da análise dos últimos relatórios de 

gestão elaborados pelo Ministério do Trabalho e referentes aos recursos do 

FAT6 que os gastos com o pagamento de recursos do PPE passara de 

53.000.000,00 em 2015 para 225.000.000,00 em 2016, um aumento de mais de 

100%. 

          De acordo com as informações divulgadas no Portal de Amparo 

ao Trabalhador7, o PPE se tornaria mais vantajoso já que o governo reduziria 

gastos com outros programas. Como por exemplo o layoff, que diferente do 

PPE não mantém as arrecadações previdenciárias. Além de reduzir outros 

gastos como o programa de seguro-desemprego e os programas de reinserção 

dos trabalhadores no mercado de trabalho como a intermediação de mão de 

obra. Tornando assim possível o redirecionamento dessas economias para essa 

política.  

         Em contrapartida o Ministério do Trabalho explica que a 

contribuição do trabalhador e do empresário para o FGTS e para o INSS, 

incide sobre o valor do salário complementado, isto é sobre 85% do salário 

original. Logo, o custo do salário e dos encargos para o empregador é 

diminuído. Segundo o Governo, por meio do programa as empresas teriam a 

possibilidade de diminuir os gastos com as possíveis demissões e conservar 

sua força de trabalho qualificada, reduzindo custos futuros também com 

possíveis novas contratações e treinamentos, mantendo-se competitivas. O 

programa tem como limite o valor de 65% do maior benefício de seguro-

desemprego pago pelo governo. O prazo do PPE é de 6 meses, prorrogável 

pelo mesmo período, e com limite de vinte e quatro meses. 

           No entanto, os setores ou empresas contempladas por essa 

política são limitados, uma vez são selecionados pelo Comitê do Programa de 

Proteção ao Emprego (CPPE), estruturado pela secretaria geral da Presidência 

da República e por representantes de ministérios específicos como o 

                                                 
6 RELATÓRIO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FAT EXERCÍCIO DE 2016. Portaria TCU no 59/2017, orientações do 

órgão de controle interno e das orientações expressas no Sistema e-Contas. MINISTÉRIO DO TRABALHO, 

CGFAT/SOAD/SE/MTb  
7 Disponível em: http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programa-de-protecao-do-emprego-ppe/perguntas-frequentes/ 

Acessado em 12/12/2017 



Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. (MINISTÉRIO DO TRABALHO)8 

           Além disso as empresas devem apresentar ILE (Indicador 

Líquido de Emprego) positivo, ou seja, de no mínimo 1%. Para se obter o 

saldo, é necessário que as empresas calculem as demissões e contratações 

realizadas pela mesma. Tendo como base o número total de funcionários e o 

quantitativo de demissões e contratações nos últimos doze meses. (LÚCIO, 

SCHERER;2015). O indicador tem o intuito de fazer com que as empresas 

entrem no PPE antes de passarem por dificuldades que as obriguem a demitir 

seus empregados, devendo apenas ter exaurido outras possibilidades como 

férias coletivas e banco de horas, de acordo com o Ministério. (Ministério do 

Trabalho)9 

         Após o aceite e inclusão no programa, a empresa tem também 

como obrigação a não dispensa do trabalhador enquanto a adesão estiver em 

vigor, sendo no final do período, o vínculo trabalhista obrigatório por prazo 

equivalente a um terço do período de adesão. Porém fora desse limite de 

tempo as demissões voltam a ser permitidas. O PPE estipula também a 

participação e a aprovação dos sindicatos, através do mesmo, pode-se reduzir 

os salários, a jornada e negociar as condições através de acordo coletivo 

especial. 

       No contexto nacional, o PPE foi aplicado em quase todas as 

regiões do país. É interessante salientar a presença massiva do Sudeste em 

termos de distribuição de estabelecimentos participantes do programa. Com 69 

empresas participantes, a região lidera o ranking com uma participação 

relativa de 81,2% cobrindo 47.826 beneficiários. A região a seguir foi o Sul, 

com uma participação relativa de 14,1% e 12 empresas participantes, a região 

também conta com 4.464 beneficiários. O Norte segue com 3 

                                                 
8Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/ppe-programa-de-protecao-ao-emprego  Acessado em: 01/01/2018 
9 Disponível em: http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programa-de-protecao-do-emprego-ppe/perguntas-frequentes/ 

Acessado em 12/12/2017 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/ppe-programa-de-protecao-ao-emprego


estabelecimentos, o Nordeste com 1, e o centro-oeste com nenhuma empresa 

participante do programa. 

                                                  QUADRO 2 

Número de Estabelecimentos e de Beneficiários do PPE * 

Região Natural 
Estabeleci- 

Mentos 

Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participação 

Relativa 

Sudeste 69 81,2% 47.826 88,8% 

Sul 12 14,1% 4.464 8,3% 

Norte 3 3,5% 1.488 2,8% 

Nordeste 1 1,2% 83 0,2% 

Centro-Oeste 0 0,0% 0 0,0% 

Total 85 100,0% 53.861 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: DIEESE * Segundo Regiões Naturais Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

          De forma mais detalhada, os Estados com maior participação no 

programa são: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 

Paraná. O primeiro com 50 estabelecimentos participantes, 41.025 

beneficiários e uma participação relativa de 76,2%. O segundo com 13 

estabelecimentos incluídos no programa, 4.917 beneficiários e uma 

participação relativa de 9,1%. Seguidos por Rio Grande do Sul, com 7 

estabelecimentos, 2.649 beneficiários e uma participação relativa de 4,9%.  

         O quadro encabeçado por Rio de Janeiro e São Paulo mostra a 

participação expressiva dos dois estados, que juntos concentram 63 do total de 

85 empresas, e possuem uma participação relativa de mais de 80%, 

beneficiando juntos 45,942 do total de 53.861 beneficiários do programa.  

 

 

 

 

 

 



QUADRO  3 

         Número de Estabelecimentos e de Beneficiários do PPE* 

Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: DIEESE *Segundo Unidades da Federação Brasil – setembro/2015 a abril/2016 

 2.2. LAYOFF 

        Além do PPE a literatura traz outro mecanismo que permite o 

ajuste da força de trabalho, o layoff, que prevê duas modalidades de ação: a 

redução da jornada de trabalho e salário previstas na lei 4.923 de 1965 e a 

suspensão dos contratos de trabalho também chamada de Bolsa Qualificação. 

O Bolsa Qualificação, se diferencia do PPE ao suspender os contratos para a 

realização de cursos ou programas de qualificação profissional 

(ANASTÁCIO,2016). 

       “No layoff, o trabalhador recebe o valor da parcela do seguro-

desemprego. Sendo assim, o PPE preserva o direito dos trabalhadores de 

acessarem o seguro-desemprego após o término do seu vínculo. Diferente 

do layoff, as empresas continuam recolhendo as contribuições sobre o 

INSS e o FGTS na vigência do PPE. A duração máxima de um trabalhador 

inscrito no PPE é de 12 meses, incluindo a prorrogação. No layoff, a 

duração máxima é de cinco meses e, em caso de prorrogação, o custo é da 

empresa” (Site do Ministério do Trabalho)10  

                                                 
10 Disponível em: http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programa-de-protecao-do-emprego-ppe/perguntas-frequentes/ 

Acessado em 12/12/2017 

Unidade 

da 

Federação 

Estabele- 

cimentos 

Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participaç

ão Relativa 

São Paulo 50 58,8% 41.025 76,2% 

Rio de Janeiro 13 15,3% 4.917 9,1% 

Rio Grande do Sul 7 8,2% 2.649 4,9% 

Minas Gerais 6 7,1% 1.884 3,5% 

Paraná 4 4,7% 1.761 3,3% 

Amazonas 3 3,5% 1.488 2,8% 

Sergipe 1 1,2% 83 0,2% 

Santa Catarina 1 1,2% 54 0,1% 

Total Geral 85 100,0% 53.861 100,0% 



         É importante destacar que durante o Programa de Proteção ao 

Emprego os recolhimentos para a previdência, como o INSS e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seguem sendo aplicados. O que 

acontece porém é apenas uma alteração na base de cálculo, que muda após o 

aceite e a inclusão dos funcionários ao programa, diferente do Bolsa 

Qualificação onde devido a suspensão dos contratos os recolhimentos de 

ambos os tributos são interrompidos. Além disso o trabalhador também acessa 

o seguro-desemprego, fazendo jus as parcelas a que tem direito durante o 

período em que o programa vigorar. 

QUADRO 4 

Fonte

: Uma Análise Do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) à Luz da Experiência Internacional de Manoel Pires e Arnaldo Lima. 

 

       Já em comparação com o layoff disposto na Lei 4.923/65 o PPE se 

diferencia em outros aspectos seja pela duração da redução, pela 

complementação salarial ou o recolhimento de tributos. A lei cria a possibilidade 

de haver uma redução da jornada de trabalho e consequentemente de salário por 

um período de tempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 5* 

 

Fonte: Uma Análise Do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) à Luz da Experiência Internacional de Manoel Pires 

e Arnaldo Lima *modificado pela autora. 

 

         Nesta modalidade a redução de jornada e salário é de no máximo 

25%, diferente do PPE em que o valor chega a 30%. Sendo em ambos os casos os 

percentuais fixados por acordos coletivos. Como dispõe o artigo 2° da lei 

4.923/65: 

“Art. 2º - A empresa que, em face de conjuntura econômica, 

devidamente comprovada, se encontrar em condições que 

recomendem, transitoriamente, a redução da jornada normal ou 

do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio 

acordo com a entidade sindical representativa dos seus 

empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, 

por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, 

nas mesmas condições, se ainda indispensável, e sempre de 

modo que a redução do salário mensal resultante não seja 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual, 

respeitado o salário-mínimo regional e reduzidas 

proporcionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes 

e diretores”. (Art. 2º da Lei 4.923/65) 

 

          Logo o prazo de duração é de 3 meses, podendo ser estendido 

pelo mesmo período de tempo, havendo somente de se comprovar a 

necessidade de prorrogação. Necessidade essa que pode ser ocasionada por 

motivos de mercado, estruturais e até mesmo ocorrências que afetem de forma 

profunda e grave a atividade da empresa. A redução é temporária e parcial, e 

pode ser de até mesmo horas da jornada dos trabalhadores. Para que ocorra a 

adesão da empresa no layoff é necessário que também ocorra a celebração junto 

ao sindicato de Acordo Coletivo de Trabalho como consta na lei 4.923/65: 



“Art. 2, § 1º Para o fim de deliberar sobre o acordo, a 

entidade sindical profissional convocará assembleia geral dos 

empregados diretamente interessados, sindicalizados ou não, que 

decidirão por maioria de votos, obedecidas as normas 

estatutárias” (art. 2º da Lei 4.923/65) 

 

      Através desse instrumento poderão ser fixados e deliberados 

entre os integrantes interessados as especificidades acerca da implantação 

do programa, como por exemplo, os limites de redução de jornada e de 

salários e outros detalhes referentes a singularidade de cada empresa que 

adota esse instrumento. 

 

2.3 POLÍTICA DE EMPREGO E TRABALHO NO BRASIL 

           

      Segundo o relatório do IPEA “Políticas Públicas de Emprego, 

Trabalho e Renda no Brasil” as políticas de assistência ao trabalhador 

desempregado remontam a Constituição Federal de 1946. Embora elas já 

estivessem previstas desde a mesma, foi apenas em 1965 com a criação do 

CPADE (Cadastro Permanente de Admissões e Dispensas de Empregados), 

que se consolidou o Plano de Assistência ao Desempregado. Custeado por um 

fundo formado por recursos provenientes da arrecadação sobre a folha salarial 

da empresa e de parcelas das contribuições dos sindicatos. O uso do benefício 

estava condicionado à não demissão por justa causa ou ao fechamento da 

empresa onde estava trabalhando. Nessa época o trabalhador também contava 

com o benefício da esta estabilidade após dez anos de trabalho, que 

posteriormente foi substituído pelo conhecido FGTS (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço) que previa um depósito de 8% feito pelo empregador à 

conta do empregado, que teria acesso ao mesmo em caso de demissão 

(Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil; IPEA 2006). De 

acordo com FERRANTE,1978: 

 

   “O FGTS tinha por objetivo flexibilizar o processo de demissão 

dos trabalhadores, já que a legislação da época impunha pesadas 

indenizações para os empregadores que demitissem sem justa causa” 

(FERRANTE,1978). 



           Já na década de 70 foram criados mais dois programas 

conhecidos por todos até os dias atuais, o primeiro foi o Programa de 

Integração Social (PIS) e o segundo o Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (PASEP). Ambos os fundos de acordo com o IPEA, foram 

criados com o objetivo de formar um patrimônio para o empregado e como 

mecanismo para fomentar de uma poupança interna para o país. Divide-se 

então o PIS, direcionado aos trabalhadores privados e o PASEP, aos públicos. 

(Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil; IPEA 2006) 

         Posteriormente, verifica-se a criação do SINE (Sistema Nacional 

de Emprego) em 1975, custeado por recursos do FAD (Fundo de Assistência 

ao Desempregado), tendo resultados pouco impactantes em seu início. Essa 

fase por que passaram as políticas de emprego no Brasil de 60 a 70 se 

basearam em uma plataforma de indenização ao trabalhador e não de proteção.  

           A dificuldade inicial era muito fundamentada na problemática 

de se encontrar uma boa base de financiamento. Logo nesse período as 

tentativas de implantação de um programa de seguro-desemprego ou de um 

amplo sistema de emprego não encontraram sustentação. (Políticas Públicas de 

Emprego, Trabalho e Renda no Brasil; IPEA 2006) 

           Já na década de 80, durante um período de forte crise e abarcado 

pelo clima da redemocratização, o governo instituiu através do Decreto-Lei 

2.284 de 1986, o seguro-desemprego, que tinha como objetivo prover 

assistência financeira e temporária ao trabalhador em situação de desemprego. 

No entanto, apenas com a Constituição de 1988, é que foram definidas as 

fontes financiadoras do seguro e as demais políticas de emprego se finalmente 

se consolidaram. (Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil; 

IPEA 2006). 

 Através da Constituição Federal de 1988 foi possível vincular a 

arrecadação do PASEP e do PIS ao Programa do Seguro-Desemprego e o 

Programa do Abono Salarial: 

              “Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições 

para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 

7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 



3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta 

Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do 

seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL,1988)” 

       

              A criação do conhecido FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador) só ocorre na década de 90 através da Lei 7.998. Por meio dele 

permite-se conceber a ideia de políticas públicas de emprego que vão além da 

concessão temporária de benefício puramente monetário. Surge então outros 

tipos de ações como programas de auxílio ao trabalhador na busca de um novo 

emprego, promoção de reciclagem profissional e incorporação dos serviços de 

intermediação de mão-de-obra e de qualificação profissional. (Políticas 

Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil; IPEA 2006).  

             No decorrer da década de 90 e dos anos 2000, diversas leis 

focadas do universo do trabalho foram promulgadas, e sua abrangência foi 

estendida para além dos trabalhadores formais. Outros setores passaram a ser 

contemplados também como as domésticas em 2001, permitindo a alocação 

dos recursos do FAT em outros setores como: a qualificação profissional, FAT 

Habitação11, FAT Pró-inovação12, FAT Revitalização13, FAT Fomentar14 entre 

outros programas. (Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no 

Brasil; IPEA 2006)         

           Nos últimos anos, como estratégia para enfrentar o contexto de 

instabilidade econômica vivida no país, políticas públicas como o PPE vem 

surgindo. Diante da crise mundial e da modernização no setor de produção, os 

níveis de desemprego tendem a se elevar. Como é mostrado através da taxa de 

desocupação de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE): 

                             

 

 

                                                 
11 Programa FAT para geração de emprego na construção civil. 
12 Programa FAT em apoio às empresas de capital nacional. 
13 Programa FAT para recuperação de imóveis em centros urbanos degradados e sítios históricos 
14Programa FAT para pequenas e médias empresas. 



QUADRO 6 

MÉDIA DE DESEMPREGADOS POR ANO 

      Fonte: IBGE/PNAD Contínua 

                             

                Nesses contextos de crise, programas como o PPE, tentam 

estabilizar os efeitos adversos que são consequências da instabilidade do 

mercado no qual essas empresas atuam. Essas variações de demanda e 

lucratividade são fruto do capitalismo e das mudanças que ocorreram nos 

últimos anos em economias como o Brasil. O que ocorre então é o surgimento 

de políticas públicas na forma de mecanismos alternativos para solucionar os 

problemas da sociedade de mercado. 

 

3. CONSÓRCIO MODULAR E A LOCALIDADE 

3.1 A CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSÓRCIO MODULAR  

 

              Em meados dos anos 90, o executivo Ignácio Lopez de 

Arriortúa, responsável pelas operações da Volkswagem na América Latina 

ciente das mudanças necessárias dentro do setor propôs uma nova estratégia 

que tinha como objetivo trazer os fornecedores para junto da Volkswagem 

estabelecendo uma relação de partilha. (DI SERIO, MAIA, SAMPAIO, 

PEREIRA; 2009). 



              O objetivo era agregar seus componentes diretamente à linha 

de montagem fazendo com que os lucros e riscos fossem compartilhados entre 

diversas empresas. Tornando assim a Volkswagem a única montadora que se 

responsabilizaria apenas por alguns setores específicos de sua própria 

produção. Esses setores estratégicos, fariam com que a VW ainda estivesse no 

controle, organizando as vendas, a distribuição, o marketing, desenvolvimento 

mas partilhando a produção e seus eventuais ganhos ou perdas com outros 

produtores que fariam parte do chamado Consórcio Modular. (DI SERIO, 

MAIA, SAMPAIO, PEREIRA; 2009). 

           Essa cadeia de suprimentos seria então composta por várias 

empresas e diferentes funcionários. Além dos colaboradores diretos da própria 

Volkswagem, encarregados dos setores citados acima, haveriam ainda os 

trabalhadores das empresas do consórcio, além dos terceirizados. O local 

escolhido para a implantação dessa nova fábrica encarregada da produção de 

caminhões e ônibus foi Resende, e a fábrica foi construída rapidamente e com 

grande capacidade de produção. (DI SERIO, MAIA, SAMPAIO, PEREIRA; 

2009) 

              A fábrica significou a abertura de inúmeros postos de trabalho, 

grande investimento e expectativa de grande crescimento para a cidade. Já em 

novembro de 1996 é dado início a produção, tanto a planta como o 

planejamento do processo foram concebidos de forma a serem executados de 

forma compartilhada, flexível e mais veloz, aumentando assim a qualidade, a 

produtividade e a eficiência do produto. 

              Essa infraestrutura integrada, seria composta por sete 

empresas fornecedoras (VDO/Mannesmann, Remon, Maxion, Eisenmann, 

Meritor, Delga e MWM/Cummins) além da própria Volkswagem, que após ser 

vendida em 2008 passou a ficar conhecida como MAN. Essas empresas são 

responsáveis pela montagem dos veículos e por seus componentes como: 

cabines, suspensão, eixos, caixa de câmbio, pneus e motores. Elas possuem 

cada uma seu espaço específico dentro da planta da produção e foram 

responsáveis pelos custos de implantação das mesmas. Contam com seus 



próprios equipamentos e cooperam de forma alinhada e padronizada dentro do 

sistema de produção. (DI SERIO, MAIA, SAMPAIO, PEREIRA; 2009). 

             A escolha da localidade se deu de forma estratégica. A cidade 

vem se desenvolvendo com destaque desde 1940, quando foi instalada a 

Academia Militar das Agulhas Negras, outro ponto importante é a presença da 

Rodovia Presidente Dutra que liga Rio de Janeiro, São Paulo, e diversas outras 

cidades. Hoje, Resende é considerada uma das cidades que mais cresce no 

Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Prefeitura Municipal, e possuí uma 

grande vocação industrial. A cidade vem atraindo a atenção de investidores e 

empresas de diversas partes do Brasil e do mundo. O principal atrativo, além 

da sua localização e sua infraestrutura, são os diversos incentivos concedidos 

pelo governo à essas indústrias.  

                 “[...] a maior facilidade na relocalização de 

plantas e sua instalação em outras regiões que possuem menores 

custos de operação, a opção para aquelas regiões que já possuem um 

histórico produtivo, ou para aquelas que ainda buscam seus 

investimentos, é justamente equiparar suas condições às de seus 

competidores. Ou seja, desse modo, cria-se uma competição entre os 

territórios a fim de atraírem investimentos externos a partir da oferta 

de incentivos fiscais, de menor custo de mão de obra, oferta de 

recursos de infraestrutura, etc. Esse pensamento, conforme 

anteriormente exposto, é de fácil constatação na década de 1990 no 

Brasil, quando os estados abertamente concorriam entre si atrás de 

investimentos externos ofertando condições de incentivos fiscais com 

a finalidade de atrair empresas para seus território. [...] (SANTOS, 

LIMA, MONTEIRO;2017)       

               Esse movimento conhecido como Guerra Fiscal 

(ARBIX,2000) acaba se tornando problemático, devem ser levadas em 

consideração as consequências que a política de incentivos traz para a região. 

A mesma acaba por interferir diretamente no desenvolvimento da área que se 

torna desigual (SANTOS; LIMA; MONTEIRO,2017) uma vez que: 

  “Aqueles estados que conseguem ter uma melhor estrutura 

econômica para resistir à menor arrecadação a partir da oferta de incentivos 

fiscais, acabam tendo um maior potencial de atratividade de investimentos” 

(SANTOS; LIMA, MONTEIRO ,2017) 



            Com a separação de Porto Real, que deixa de fazer parte de 

Resende, o novo município passa a abrigar diversas novas empresas do setor 

industrial. Estudos consideram que a década de 1990 ganha destaque ao 

desencadear um processo de atração de investimentos externos culminando na 

instalação de 20 plantas automotivas, no período de 1996 a 2001 (ARBIX, 

2000). É importante ressaltar que essa entrada massiva de empresas, não só no 

município, mas em um contexto nacional é fruto de um intenso movimento 

articulado pelo governo com o objetivo de atrair essas empresas oferecendo 

como contrapartida benefícios, como os fiscais citados acima, mas também 

diversos outros privilégios que são colocados em prática no país até hoje.  

“No setor automotivo, dentre os incentivos que as grandes 

empresas vêm recebendo para alocar seus novos investimentos, destacam-

se a renúncia fiscal, diferimento de impostos, crédito fácil e farto, obras de 

infraestrutura e doações governamentais” (ARBIX, 2000). 

Além do PPE, um outro programa recente que se direciona ao setor 

automotivo é o Inovar-Auto, um programa de incentivos governamentais que 

tem como objetivo a criação de condições para o aumento de competitividade 

no setor automotivo. A partir da concessão de crédito presumido de IPI espera-

se incentivar o desenvolvimento tecnológico do setor através de vantagens 

tributárias.15 

O PPE, o Inovar-Auto, e diversas outras medidas são implementadas 

pelos governos com o objetivo de proteger esse setor. De acordo com o 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o setor automotivo é 

responsável por cerca de 22% do PIB Industrial do país. Esse protecionismo se 

torna problemático, especialmente se pararmos para pensar que essas empresas 

multinacionais se beneficiam dos inúmeros incentivos oferecidos pelo país, 

mas posteriormente enviam seus lucros ao exterior, ficando uma questão em 

                                                 
15 Disponível em: http://inovarauto.mdic.gov.br/InovarAuto/public/inovar.jspx?_adf.ctrl-

state=syr4xogn2_9Acessado em 5/7/2018. 

 



aberto acerca do uso de recursos públicos e incentivos fiscais brasileiros e 

quem seriam os verdadeiros beneficiários dessas medidas.16         

       Logo não podemos negar que a influência dessas empresas é 

ampla. O desempenho do município está diretamente ligado aos movimentos 

das indústrias localizadas no mesmo, a influência delas não é só econômica 

mas também social, ambiental e política. Demissões no setor causam uma 

espécie de efeito cascata dentro das economias municipais, sensíveis as 

mudanças decididas dentro do território fabril. Governantes locais tomam 

medidas e criam estratégias na tentativa de mitigar os efeitos adversos. O 

município acompanha atentamente as decisões tomadas dentro dessas 

empresas sabendo que os efeitos terão impactos diretos na cidade e na vida dos 

moradores. 

          Ao se deparar com a crise, o município toma diversas ações com o 

objetivo de reduzir gastos e contornar a situação. No plano empresarial medidas 

também foram tomadas almejando a redução de custos, manutenção da 

produção e a lucratividade. Considerando esses aspectos o PPE é adotado na 

fábrica da MAN Latin America.17            

            "[...] A gente acaba tendo que flexibilizar algumas 

coisas. Por conta de uma produção menor, na hora de negociar, o 

reajuste (salarial dos trabalhadores) foi comprometido. A PLR 

(Participação nos Lucros e Resultado) se manteve -- não baixaram, mas 

também não reajustaram. Reajuste salarial, não teve, tanto na Peugeot 

quanto na MAN. Na MAN, inclusive, teve redução de jornada, com 

redução do salário, para conseguir segurar esses postos de trabalho [...]", 

comentou Edmilson José Alvarenga, diretor do Sindicato dos 

Metalúrgicos do Sul Fluminense, ao Jornal do Brasil (Portal 

Terra,2015).18                

             Os níveis de emprego em Resende, de acordo com o IBGE 

Cidades, mostram os efeitos da crise sobre a população local. Nos últimos 

                                                 
16 Disponível em:< http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/setor-automotivo> Acessado em 

5/7/2018 

 
17 Disponível em: http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/04/14/resende-crise-na-industria-de-automoveis-

atinge-comercio-e-servicos/ Acessado em:12/02/2018 
18 Disponível em: http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/04/14/resende-crise-na-industria-de-automoveis-atinge-

comercio-e-servicos/ Acessado em:12/02/2018 



anos, a cidade tem apresentado dados críticos no que tange o nível de 

ocupação e trabalho, como mostram os gráficos a seguir.   

            A observação desses dados é de extrema importância. Os 

impactos que a desocupação gera no município afeta diretamente a qualidade 

de vida da população. Desde 2014, a indústria já vem sentindo um movimento 

de retração do consumo e da produção.19 

 

   "O ano passado já foi considerado pelas montadoras como 

um dos piores anos na venda de caminhões. Mas eles consideraram 

2014 um dos piores anos exatamente porque não tinha começado 

2015, porque a queda foi muito maior” destacou Renato de Moraes 

Viegas Viegas, ministro da Fazenda do município, em entrevista ao 

Jornal do Brasil, onde caracteriza o impacto da crise dessas em presas 

como “violento”. (Portal Terra,2015)20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Disponível em: http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/04/14/resende-crise-na-industria-de-automoveis-atinge-

comercio-e-servicos/ Acessado em:12/02/2018 
20 Disponível em: http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/04/14/resende-crise-na-industria-de-automoveis-atinge-

comercio-e-servicos/ Acessado em:12/02/2018 



QUADRO 7 

Indicador de Pessoal Ocupado no Município de Resende 

 

 

      Fonte: IBGE/CIDADES 

      

           O indicador de pessoal ocupado no município, por exemplo, 

mostra as variações no nível de ocupação. Em 2014 o número de pessoal 

ocupado era de 42.171 trabalhadores caindo para 40.041 em 2015.Uma 

redução de cerca 2.130 trabalhadores, de um ano ao outro.             

           Essa redução de 5% deixa clara a crise pela qual a indústria já 

estava passando e a necessidade de implementação de algum tipo de política 

para minimizar os danos desse aumento no nível de desemprego para o 

município. É importante destacar que embora Resende tenha passado os 

últimos anos por um processo de crescimento e desenvolvimento considerável, 

até hoje a cidade é dependente da renda e dos postos de trabalho gerados por 

essas empresas, não só pela MAN mas também pelas fornecedoras do 

consórcio, as terceirizadas e as outras empresas que direta ou indiretamente 

prestam serviços para as grandes montadores que se instalaram no município.  

                                                             

                                                          

                                                           

 



QUADRO 8 

                 Pessoal Ocupado Assalariado 

 

 

Fonte: IBGE/CIDADES 

  

           Outra redução expressiva é a de Pessoal Ocupado Assalariado, 

que em 2014 apresentava o quantitativo de 36.864 trabalhadores caindo para 

34.732 em 2015 apresentando assim uma diminuição de 2.132 trabalhadores.        

           Essa queda de pessoal ocupado assalariado mostra a evasão de 

número expressivo de trabalhadores de carteira assinada no município de 

Resende. Redução essa que pode estar diretamente ligada a saída de um 

quantitativo expressivo funcionários das fábricas da região durante a crise que 

se instaurou no município. Esses dados mostram a configuração de uma 

possível transferência de mão de obra anteriormente empregada e com registro 

para os setores os informais. 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 9 

Salário Médio Mensal 

 

        Fonte: IBGE/CIDADES 

 

         O nível de salário médio da população, de 2013 à 2014 se 

mantém em cerca de 3.3 salários mínimos caindo já em 2015 para cerca 3.1 

salários mínimos demonstrando uma redução de salários e de poder aquisitivo 

dentro do município.  

         Essa queda além de prejudicar a qualidade de vida dos 

trabalhadores e suas famílias acaba por gerar um efeito cascata de retração na 

economia de todo o município, que acaba por sofrer junto ao setor industrial, 

que tem maior destaque no município e abarca um quantitativo significante de 

trabalhadores. 

         Além da mão-de-obra, percebe-se também uma diminuição no 

número de empresas atuantes em Resende, que em 2013 era de 3.746 caindo 

para 3.546 em 2014 e 3.501 em 2015.Logo de 2013 à 2015 percebe-se a saída 

de atuação de 245 empresas no município.Como descrito no quadro abaixo: 

 

 

 

                                             

 



QUADRO 10 

Número de Empresas Atuantes em Resende 

 

Fonte: IBGE/CIDADES 

 

           Devido à grande dependência de Resende para com a mão-de-

obra oferecida por essas empresas, essa redução impacta em inúmeros efeitos 

para a saúde não só econômica, mas também social e política do município de 

Resende. 

           O quadro abaixo retrata um pouco essa situação, através da 

variação de empregos formais em Resende de 2015 a 2016.O total de 35.412 

em 2015 caiu para 33.500 em 2016, uma queda de 5,4% de um ano ao outro. 

Os setores mais afetados foram: a indústria de transformação, a construção 

civil, o comércio, administração pública e a indústria extrativa mineral.  

       Na indústria de transformação a diminuição foi de 1,96% já no 

comércio a queda chegou a 6,76%. Esses valores retratam um pouco do 

cenário de crise que se instalou no município, essa queda reflete a situação 

complicada que o município constatou diante da queda no nível de empregos 

formais. 

 

 

 

                                                          



 

QUADRO 11 

Número de Empregos Formais em Resende* 

    Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75 * em 31/12 Variação Absoluta e   Relativa nos anos de 2015 e 2016 por setor de 

atividade econômica Elaboração: CGCIPE/DER/SPPE/MTB*modificado pela autora. 

 

         Os dados levam a crer que grande parte dessa população possa ter 

migrado para os setores informais da economia, afetando assim a arrecadação 

do município e complicando ainda mais a situação fiscal e econômica da cidade 

como um todo, além da qualidade de vida e de renda dos moradores. 



 

 4.PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO NA PRÁTICA 

 4.1 ADESÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PPE 

       

        Diversos setores foram contemplados pelo programa. Na divisão 

percebe-se o destaque da indústria de transformação com 71 estabelecimentos, 

52.835 beneficiários e participação relativa de 98,1%. Seguido apenas da 

indústria da construção e comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas, todos com uma participação relativamente irrisória quando 

comparadas a primeira que concentra sozinha mais de 90% da participação no 

Programa de Proteção ao Emprego durante o período analisado no quadro 

abaixo: 

                                             QUADRO 12 

Número de Estabelecimentos e Beneficiários no Programa de Proteção ao Emprego* 

 

Divisão CNAE 
Estabelecimentos 

Participaçã

o 

Relativa 

Beneficiários 
Participaçã

o 

Relativa 

Indústria de Transformação 71 83,5% 52.835 98,1% 

Indústria da Construção 1 1,2% 46 0,1% 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
3 3,5% 54 0,1% 

Atividades Financeiras, Seguros, e Serv. 

Relacionados 
1 1,2% 64 0,1% 

Atividades Imobiliárias 1 1,2% 11 0,0% 

Atividades Profissionais, 

Científicas e Técnicas 
3 3,5% 200 0,4% 

Atividades Administrativas e 

Serviços Complementares 
3 3,5% 578 1,1% 

Educação 1 1,2% 172 0,3% 

Outras atividades de Serviços 1 1,2% 23 0,0% 

Total Geral 85 100,0% 53.861 100,0% 

Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: DIEESE *Segundo Setor de Atividade - Brasil – setembro/2015 a abril/2016 



                         Abaixo segue o número de estabelecimentos e 

beneficiários no Programa de Proteção ao Emprego por subsetor, que tem 

como destaque a Fabricação de Veículos Automotores, com 39 

estabelecimentos,78,7% de participação relativa e 42.406 beneficiários. 

                                                               QUADRO 13 

Número de Estabelecimentos e Beneficiários no PPE*  

 

Seção CNAE 
Estabele-

cimentos 

Participação 

Relativa 
Beneficiários 

Participação Relativa 

Fabricação de veículos automotores 39 45,9% 42.406 78,7% 

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos 

12 14,1% 6.953 12,9% 

Fabr. de outros equip. De transporte 2 2,4% 1.589 3,0% 

Fabr. De produtos de metal 6 7,1% 590 1,1% 

Fabr. De equip. De informática, 

prod. Eletrônicos e Ópticos 
2 2,4% 430 0,8% 

Serv. De escritório, de apoio  

adm e outros 
1 1,2% 378 0,7% 

Metalurgia 4 4,7% 315 0,6% 

Fabr. De prod. de borracha e plástico 3 3,5% 242 0,4% 

Serviços de arquitetura e engenharia 3 3,5% 200 0,4% 

Educação 1 1,2% 172 0,3% 

Outros 12 14,1% 586 1,1% 

Total 85 100,0% 53.861 100,0% 

 *segundo Subsetor de Atividade (setembro/2015 a abril/2016. Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração:DIESSE 

          Logo em seguida a Fabricação de Máquinas e Equipamentos com 12 

estabelecimentos, 12,9% de participação relativa e 6.953 beneficiários. E em 

terçeiro, a Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte com 2 

estabelecimentos,3,0% de participação relativa e 1.589 beneficiários. 

        Ao compararmos os números de beneficiários do PPE com o total de 

cada subsetor, verificamos que na fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias dos 425.053 total de trabalhadores, 42.406 são beneficiários do 



programa, valor esse que chega a 10,0% do total. Fica evidente a magnitude do 

setor industrial dentro do PPE, e a importância do mesmo. 

QUADRO 14 

         Número de beneficiários no PPE/Comparativamente ao total de trabalhadores* 

 Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: DIESSE *segundo Subsetor de Atividade (setembro/2015 a abril/2016 

 

      Entre Resende e Porto Real, 17 empresas aderiram o PPE em 2016. 

Foram 10 do setor fabril, 5 de serviços, 1 de transporte e 1 de comércio até 

dezembro. O total de beneficiários entre as empresas foi de 2.938 pessoas com 

destaque para MAN Latin America com 780 beneficiários e R$3.250.150,07 de 

total de benefício concedido. Destaque também para Remom, Maxiom, Meritor 

integrantes do consórcio modular além das empresas colaboradoras como a MSX 

e a JSL do ramo de transportes entre outras prestadoras de serviços para a MAN e 

o Consórcio Modular. 

 

 

 

 

Subsetor de Atividade Total (A) Trabalhadores no PPE (B)                         B/A 

Indústria de Transformação 7.130.347 52.835 0,7 

Fabricação de veículos 

automotores, reboques e 

Carrocerias 

 

425.053 

 

42.406 

 

10,0 

Fabricação de máquinas e 

equipamentos 

360.448 6.953 1,9 

Fabricação de outros equipamentos de 

transporte, exceto veículos automotores 

 

98.136 

 

1.589 

 

1,6 



 

QUADRO 15 

Relatório de Adesão ao Programa de Proteção ao Emprego* 

 Fonte: Ministério do Trabalho Elaborado em 02/12/2016 *modificado pela autora. 

 

5.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em relação as entrevistas, foram elaborados seis encontros com 

ex-funcionários e funcionários atuais das empresas do Consórcio Modular. 

Através da análise das informações fornecidas pelos entrevistados conseguimos 

perceber que todos os participantes percebem um impacto forte da crise sobre a 

produção e a consequente diminuição da mesma.  

 

“A produção caiu, as vendas também, a fábrica começou a tomar diversas 

medidas de redução, abriram as demissões, ela também passou a operar com 

apenas um turno sendo que antes operava com três e adotou o PPE[...].” 

Entrevistado 2. 

 



Devemos nos atentar a esses movimentos cíclicos, inerentes ao 

sistema capitalista atual, e as mudanças trazidas por eles a lógica das empresas 

e da sociedade como um todo. Embora a crise de 2008 não tenha impactado de 

forma tão profunda a economia nacional devido ao contexto favorável da 

época, dado ao “boom” da China, o sistema não se sustentou de forma contínua 

devido à falta de reformas mais profundas vindas do governo. Conflagrando em 

um travamento que se refletiu na crise que perpassamos entre os últimos quatro 

anos. Crise essa que onerou profundamente a economia nacional e beneficiou 

os interesses externos. A queda da lucratividade trouxe de volta o conflito 

distributivo entre o trabalho e o capital e o velho discurso da redução de custos, 

seja através da conhecida reforma trabalhista, previdenciária, ou de 

mecanismos de precarização do trabalho. (COSTA PINTO, GUEDES PINTO, 

SALUDJIAN, NOGUEIRA, BALANCO, SCHONERWALD, BARUCO, 

2017) 

Embora tenham sim ocorrido, segundo os entrevistados, uma queda em 

relação a produção e a venda devido ao contexto macroeconômico da época 

eles afirmam, em sua maioria, que não perceberam como benéfico um 

programa que reduza seus salários, mesmo que haja uma redução de carga 

horária em paralelo. Como dito pelo entrevistado abaixo: 

 

“[...]Ninguém gosta de ter o salário reduzido, a gente entendia mas ninguém 

achava bom aquilo estar acontecendo. Até porque de que adianta deixar a gente 

em casa? [...] Entrevistado 1. 

 

Essas reduções são feitas a partir de uma compensação vinda do fundo 

de amparo ao trabalhador (FAT). A retirada desses recursos de um fundo 

público com o objetivo de compensar a perda nos salários, que deveriam ser 

pagos pelas próprias empresas, é controverso. Especialmente empresas como a 

MAN, estrangeiras e de capital aberto que enviam anualmente grande remessas 

de lucros aos seus acionistas no exterior. 

Os entrevistados comentam que além do PPE, outra medida de ajuste 

também foi posta em prática nas empresas, o layoff, que prevê a saída dos 



trabalhadores da empresa para a prática de cursos de qualificação, chamado de 

Bolsa Qualificação. 

 

“Houve grande redução do quadro de funcionários já que muitos deles 

participaram do programa. Cerca de 300 funcionários saíram. Eu cheguei a 

participar também, aí tinha os cursos no SENAI pra fazer e recebia o dinheiro do 

seguro-desemprego. [...] Quem ficava trabalhava mais pra compensar quem saia 

pro programa[...].” Entrevistado 3. 

 

Ao verificar os gastos trazidos pelo Bolsa Qualificação, ao permitir o 

acesso do trabalhador ao seguro desemprego enquanto ainda mantinha o 

vínculo empregatício com a empresa, o governo cria o PPE que embora ainda 

beneficie o empresariado o faz dividindo os custos pela metade com a empresa 

e compensando o restante com os recursos do fundo. 

Ao questionarmos sobre como as reduções impactaram os trabalhadores 

todos os entrevistados dizem que tiveram que readequar seus salários a despesa 

da casa, que estava acima do salário reajustado pelo programa, em especial os 

entrevistados com família citam as dificuldades de realizar o ajuste devido aos 

gastos extras com os filhos. Como citado pelo entrevistado a seguir: 

 
      “Tive que equilibrar os gastos com o salário mas é difícil especialmente 

pra quem tem filho em escola particular e outros gastos que são fixos no mês, 

gastos que a gente pegou antes de começar o programa mas que depois a gente 

teve que readequar ao novo salário, nós conseguimos mas com muita dificuldade 

no início” Entrevistado 4. 

 

Ao indagar sobre a satisfação dos trabalhadores para com as reduções a 

maioria diz que aceitou o programa, não porque o considera favorável ao 

trabalhador, mas porque o via como uma condição para manter o emprego. Em 

outras palavras os entrevistados deixaram implícito que não aceitaram o 

programa porque o consideram benéfico ao trabalhador mas sim porque essa 

era condição imposta pela própria empresa para a não demissão. É importante 

ressaltar que durante esse período, via acordo coletivo, outras medidas foram 

acordadas entre sindicato, empresas e trabalhadores como o afastamento do 

ajuste salarial que vigora até hoje deixando os salários defasados e reafirmando 



a necessidade de um estudo quanto a validade legal dessas medidas como já 

citado anteriormente. (ZAMBOTTO,2012) 

 

 “Todo mundo tinha muito medo de sair, principalmente quem tinha família ou 

muito tempo de casa. Ninguém queria que reduzisse mas era isso ou a demissão 

então a maioria votou pelo programa. [...] O sindicato fez a contagem nos pátios 

da fábrica, teve o acordo coletivo, também votaram pra que os salários não 

tivessem reajuste então até hoje não teve nenhum aumento nos salários. Era a 

melhor escolha na época. [...]” Entrevistado 1. 

                                           

Quando questionados sobre os impactos do PPE na produção, percebe-

se que os entrevistados que trabalham na produção sentiram os impactos 

diferentemente dos entrevistados de outras áreas. Os trabalhadores de 

escritório, por exemplo, tinham o mesmo volume de trabalho para exercer em 

menos tempo, tendo que entregar o mesmo resultado com menos horas. Já os 

entrevistados da produção comentam que como a produção tinha caído, o 

trabalho consequentemente era menor. Em relação a cobrança os entrevistados 

dizem que era a mesma de antes do programa. 

 

“As pessoas do escritório tinham menos tempo pra entregar o mesmo volume 

de trabalho, então tudo teve que ser reorganizado e redistribuído, e muitas vezes 

as atividades estavam distribuídas em cadeia então o trabalho da pessoa de nível 

mais alto dependida da do nível mais baixo. Existia uma cobrança em algumas 

áreas nesse sentido, ao invés de cinco dias, tínhamos quatro pra entregar o 

mesmo resultado[...]” Entrevistada 5. 

 

Os entrevistados em geral avaliam a atuação do sindicato como 

satisfatória, no quesito PPE, embora tenham algumas críticas implícitas na fala 

deles, provavelmente em relação a atuação do mesmo em outros momentos 

dentro das empresas, apenas um dos entrevistados comenta abertamente sua 

crítica em relação à instituição:  

 

“O sindicato ali é do patrão, é isso, eles votam tudo pela empresa [...] Não tem 

nada ali pro trabalhador nem nada disso, é disfarçado, tudo pela empresa mesmo 

[...]” Entrevistado 6. 

 

Em relação aos impactos sobre os trabalhadores e seu comportamento 

todos os entrevistados dizem que o emocional da fábrica ficou abalado durante 



esse período, uma expectativa geral de medo e receio pairava pelas empresas, 

especialmente após o anúncio das reduções e com o início dos Planos de 

Demissão Voluntária. 

 

“Muita gente que se considerava estável e de certa forma intocável dentro da 

empresa perdeu um pouco dessa segurança e começou a “fazer por onde” [...] 

saíram da zona de conforto por receio da demissão” Entrevistado 2. 

 

É impossível dizer que o programa não alterou o sentimento dos 

funcionários, em sua totalidade os entrevistados afirmaram que o programa 

mudou o emocional e a segurança dos trabalhadores. 

 

 “Nessa época a gente via o semblante das pessoas da cidade mal e a crise 

afetando tudo, parecia que Resende tinha esvaziado, as lojas, o shopping, era 

loja atrás de loja fechando. [..]” Entrevistada 5. 

 

A crise da fábrica impacta também a qualidade de vida no município, 

com relativa queda de emprego em outros setores como apontado pelo trecho 

da fala da entrevistada e mostrado durante o estudo. Nesse aspecto há de se 

questionar até onde essas medidas não geraram informalidade para os 

trabalhadores que saíram da fábrica, já que embora o PPE estipule um prazo 

onde a empresa fica obrigada a não demitir, esse mecanismo é burlado através 

dos planos de demissão voluntária. Hoje os entrevistados que ainda 

permanecem na fábrica se perguntam o que irá acontecer com o fim da 

cobertura do programa 

 Percebe-se também uma falta de informação dos trabalhadores quanto 

aos detalhes do programa. Quando indagados sobre a participação dos 

funcionários no PPE, a maioria comenta que a fábrica toda participou embora 

haja alguma confusão entre os entrevistados devido ao fato das empresas terem 

uma gestão relativamente independente.                          

Constatou-se que segundo os funcionários a avaliação quanto ao PPE 

foi boa, especialmente devido a obrigatoriedade da manutenção dos postos de 

trabalho. Embora houvesse certo receio antes da implantação do programa, e as 

reduções salariais e de carga horária sejam vistas como algo negativo, o 



programa é percebido pelos funcionários como uma medida que evitou as 

demissões. Embora elas tenham ocorrido de qualquer maneira através dos 

Programas de Demissão Voluntária, o que acabou por reduzir profundamente o 

impacto benéfico do PPE sobre as empresas.  

Dessa forma devido aos PDVs, o PPE acabou por não proteger os 

empregos completamente. O que também não sustentou a demanda agregada na 

cidade gerando a uma intensa crise no município e uma crescente 

informalidade, especialmente por parte dos trabalhadores que sofreram as 

reduções e que saíram da fábrica. Esse movimento acabou por não concluir o 

plano do governo de defender os trabalhadores, seu rendimento e emprego 

completamente.  

Todos os entrevistados citam a adoção de um instrumento chamado 

PDV, o Plano de Demissão Voluntária, com fortes críticas. O plano permitia 

que os funcionários pedissem para ser demitidos e como contrapartida 

ganhavam um montante de dinheiro significativo além de outros benefícios por 

um período de tempo. É importante ressaltar a adoção desse instrumento como 

um mecanismo que permitia as demissões que estavam impedidas de acontecer 

nas empresas devido a adoção do PPE e que tinha como condição a 

manutenção dos postos de trabalho. 

Através do PDV muitos funcionários saíram da fábrica, o quadro que 

estava cheio devido aos períodos de crescimento e altos níveis de produção, foi 

enxugado: 

 
“[...] O meu setor tinha 60 pessoas e chegou a operar com 20. [...] Em nível de 

produção, a fábrica retrocedeu 10 anos [...].”  Entrevistado 2. 

 

 

        Ao serem questionados sobre como ocorreu o Plano de Demissão 

Voluntária, os funcionários de maneira unânime mostraram desconforto ao 

tratar do tema. A reclamação sobre a condução desse mecanismo dentro da 

empresa foi exposta por todos. O mecanismo era apelidado informalmente de 

PDI, ou Pedido de Demissão Involuntária, todos os entrevistados disseram que 



houve por parte das empresas “convites” para que certos funcionários pedissem 

a demissão.  

 

. “Num setor com 20 funcionários, se o gestor diz que em 7 dias tem que cortar 

10% ou seja 2 funcionários. Todos sabem que em uma semana dois deles tem 

que se voluntariar, mas se no fim desse prazo ninguém se dispor a sair, iniciam-

se os convites. A crise nesse período era geral, muita gente tinha medo de pedir 

o PDV e não conseguir voltar a trabalhar” (Funcionária 5) 

 

Devido à crise, muitos realmente não conseguiram ser reabsorvidos 

pelos mercado. Esse movimento gerado pela saída dos funcionários da empresa 

impactou num nível crescente de negócios no município, como citado pelos 

entrevistados. Há de se questionar o quanto esse processo não desencadeou 

uma onda de informalidade na cidade. 

 

“Eu abri a minha própria empresa, e vários outros amigos também, eu tenho 

amigos que hoje tem loja de autopeças, de acessórios para telefone, restaurante, 

loja de material de construção” Entrevistado 4. 

 

Em suma há de se questionar se esse tipo de movimento é benéfico, 

especialmente ao verificarmos as perdas que esses mesmos trabalhadores 

sofrem, sejam de benefícios ou garantias, ao saírem de seus postos de trabalho 

contra a própria vontade e enquanto ainda estão protegidos pelo PPE. 

 

 

 6.CONCLUSÃO 

 

         Dessa forma concluí se que o Programa de Proteção ao emprego 

foi benéfico, do ponto de vista dos trabalhadores, ao evitar as demissões dentro 

das empresas. Embora tenha gerado insatisfação em relação a redução de 

salários e a forma como foi imposto, verifica-se que os trabalhadores entendiam 

a redução como um mecanismo necessário para a manutenção da saúde 

financeira da empresa. A redução salarial, foi o efeito mais sentido pelos 

trabalhadores, não importando o gênero, a idade ou a função todos perceberam 

negativamente o impacto do arrocho salarial previsto no programa. Além disso, 



os trabalhadores também comentam que com a implantação do programa a 

produção teve que se readequar exigindo dos funcionários uma maior 

resiliência para lidar com a crise, gerando assim contrapartidas ao trabalho 

executado por essas pessoas. Como comentado nas entrevistas, o PPE entra 

alterando o sentimento de segurança construído durante os longos anos de 

prosperidade e crescimento no setor. A crise e as reduções criam uma espécie 

de sentimento de medo e um receio quanto ao futuro dos funcionários dentro 

das empresas, especialmente aqueles com mais tempo de trabalho e família. 

Dessa forma, o PPE impacta positivamente ao gerar estabilidade por um 

período de tempo, e cria um sentimento de segurança, pelo tempo em que o 

mesmo vigorar. Embora o PPE tenha sido percebido como eficaz, há de se 

questionar a forma como os Planos de Demissão Voluntários foram executados 

dentro da empresa, uma vez que muitos funcionários, de acordo com as 

entrevistas, saíram por meio dele involuntariamente. Demissões essas que 

causaram impactos profundos, não só na vida desses dos funcionários que hoje 

se encontram desempregados, mas na cidade e na vida de todos os seus 

cidadãos. 

       Logo a questão que mais se destoa e impacta o PPE negativamente 

é a atuação dos convites de demissão, observados durante o estudo. A 

verificação desse tipo de atividade é extremamente problemática uma vez que 

rompe com a condicionalidade imposta pelo programa, que tem como principal 

objetivo a manutenção dos postos de trabalho, e infringe a lógica pela qual todo 

o PPE foi concebido e implementado prejudicando assim sua efetividade. Dessa 

forma torna-se  fundamental a problematização de certas questões que estão 

fora do espectro de conhecimento da maioria desses funcionários como o uso 

dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador no custeio do programa, a 

confiabilidade dos índices que atestam a saúde financeira dessas empresas, a 

adoção do programa de demissões voluntárias como um mecanismo de burla ao 

impedimento das demissões durante o período de estabilidade votado pelo PPE 

e a questão da informalidade gerada pelo rompimento do vínculo empregatício. 

Deixo aqui as minhas sugestões para outros trabalhos que possam vir a se 



desenvolver no futuro e trazer luz a essas questões ainda não possuem respostas 

mas que são essenciais para que possamos ter uma visão mais ampla acerca do 

programa. 
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