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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a implementação do Polo Automotivo de 

Pernambuco, localizado em Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana, e as razões que 

levaram à sua construção, juntamente com o processo de implantação deste. O estudo tem como 

foco a fábrica Fiat-Chrysler, mais tarde renomeada como Jeep, sendo ambas pertencentes ao 

Grupo FCA. O Polo começou a ser desenvolvido ao final do ano de 2012, início de 2013, e o 

projeto inclui a Planta Principal de manufatura dos automóveis, um parque de fornecedores, 

que conglomera cerca de 15 prédios produtivos e aproximadamente 10 fornecedores diretos da 

FIAT/Chrysler, e seus subfornecedores. 

Palavras-chave: indústria automobilística; desenvolvimento regional; 

reespacialização 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the implementation of the Auto Plant in Goiana, 

Pernambuco, Region of Zona da Mata Norte, and the reasons that led to its construction, 

together with its implementation process. The study focus on the FIAT-Chrysler Factory (Group 

FCA), later labeled after Jeep brand, both belonging to FCA Group. The Plant started to be 

developed in the end of 2012, beginning of 2013 and includes, besides the Main Plant for auto 

manufacturing, a Supplier Park that accommodates 15 productive buildings and around 10 

direct suppliers for FIAT/Chrysler and their sub-suppliers. 

Keywords: automobile industry; regional development; respatialization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise trazida neste trabalho resume-se na observação do processo de 

implementação de uma Indústria Automobilística no Brasil, especificamente do Polo 

Automotivo de Goiana - PE, trazido pelo Grupo FCA através da marca Jeep e como, ao longo 

de sua construção, alterou não só o espaço físico de Pernambuco, mas a realidade de toda a 

comunidade residente na cidade de Goiana e nas suas adjacências. 

A indústria representa no Brasil, desde a Era Vargas, um dos principais pontos da 

agenda de desenvolvimento. Em se tratando da indústria automobilística, no período 

compreendido desde seu início com o Fordismo até a grande influência oriental do Toyotismo, 

grandes fábricas e conglomerados industriais se constituíram nas maiores potências do planeta, 

consolidando marcas que hoje são mundialmente conhecidas e, consequentemente, após 

diversas mudanças causadas pelo mercado, através da competição, fusões, crises, 

desenvolvimento de pesquisa e, principalmente objetivando o lucro, houve a partir da década 

de 70 – e mais abruptamente na década de 90, até hoje - a expansão das grandes automotivas 

aos países em desenvolvimento. 

O mercado automobilístico compreende grande movimentação de capital e serve 

como objeto de mensuração da economia local e regional em todo o planeta. De acordo com 

dados da Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), só no 

Brasil em 2016, foram produzidos mais de 2 milhões de carros, de um total de quase 95 milhões 

em todo o mundo1. Nesse contexto, depreende-se que a indústria automotiva movimenta 

quantias imensas de recursos todos os dias, configurando grande elementaridade para as nações 

capitalistas. 

Em sua totalidade o Polo Automotivo de Goiana, inaugurado em 2015, caracteriza 

um projeto de desenvolvimento não só por parte do Brasil e do antigo governo Dilma Rousseff 

(que visou atrair grandes investimentos para a região Nordeste), mas do Grupo FCA, que 

demonstrava interesse em expandir seu mercado no Brasil desde a última década (o Grupo 

contava apenas com o Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, de marca Fiat). Marcado 

por ser um Polo de grandes dimensões, e situado em uma região tradicionalmente canavieira 

                                                           
1 Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – Estatísticas de produção - 
http://www.oica.net/category/production-statistics/ - Acessado em Setembro de 2017 
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(não obstante a fábrica foi construída em pleno canavial), seu processo de implementação foi 

marcado por diversos desafios e questões concernentes aos impactos que uma grande 

montadora pode oferecer no interior de um Estado com pouca tradição industrial. 

O objeto desta pesquisa, o Polo Automotivo de Goiana que tem como característica 

o greenfield (de acordo João Dulci (2015) uma das possíveis definições de greenfields, é “[...] 

regiões, em geral interioranas, sem (ou com pouca) tradição na indústria manufatureira, em 

especial na indústria automobilística” – mais sobre greenfields no capíltulo 3.1), observa-se, 

nos termos desta análise, duas questões centrais: O que levou a Jeep a construir sua fábrica em 

Goiana? E como ocorreu o processo de implementação da fábrica? 

Entre as possíveis razões para que a Jeep fosse instalada em Goiana, é notável o 

caráter pioneiro do Polo para o local e até mesmo, devido às suas proporções, à Região 

Nordeste. Importante ressaltar o interesse do Grupo FCA em levar o Polo ao interior de 

Pernambuco, que garantiu o status de grande marca automobilística no Estado e seus vizinhos, 

promovendo-se ao cume da cadeia industrial que ali viria se instalar. De maneira geral, se 

enxergado pela ótica do resultado, o processo foi bem-sucedido, uma vez que a fábrica foi 

entregue operante para a fase de produção2 dentro dos seus parâmetros, em tempo hábil. 

Entretanto, o foco desta análise não está no resultado, mas no “antes” e no “durante”; tem-se 

por objetivo fazer uma síntese descritiva da implementação do Polo Automotivo de Goiana, 

com a fábrica da Jeep, refletindo sobre as razões e circunstâncias que levaram este processo a 

se concluir.  

Visto que a implementação de grandes fábricas automotivas no Brasil é uma 

realidade que se tornou cada vez mais presente após a virada do século, passou também a se 

tornar mais importante a pesquisa sobre este tipo de indústria, tanto para a sociedade, enquanto 

estudos acadêmicos, quanto para as próprias empresas. Aspectos sociológicos, de mercado, do 

trabalho, economia, política, gestão e engenharia são importantes nesse tipo de análise. Listado 

isso, as motivações que marcam a descrição aqui proposta repousam sobre a conceituação, 

definições e contextualizações advindas do processo precedente e decorrente da implementação 

do Polo Automotivo de Goiana.  

  

                                                           
2 A obra da Jeep foi dividida em duas etapas: a primeira sendo a fase de construção, onde o processo de implantação 
da estrutura foi realizado e a segunda, a de produção, foi iniciada quando esta estrutura era suficiente (mesmo que 
inacabada) para suportar o processo da linha de produção da fábrica. 
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2. METODOLOGIA 

 

A análise se estrutura de maneira exploratória, sendo desenvolvida através de duas 

etapas distintas e condicionadas entre si: a observação direta e levantamento bibliográfico 

necessário para consolidar os conteúdos apresentados. 

A observação direta do objeto de estudo aqui listado foi feita pelo autor de maneira 

presencial, no período compreendido entre novembro de 2013 e junho de 2015, durante a fase 

de construção do Polo, onde trabalhou diretamente na empresa que realizava o gerenciamento 

das obras, como tradutor e intérprete. Neste período houve contato direto, cotidianamente, com 

o gerenciamento da Jeep, com as obras e os trabalhadores que compunham o desenvolvimento 

do projeto; participação em reuniões do gerenciamento e visitas ao canteiro de obras em caráter 

semanal também contribuem no caráter observacional do processo de implementação da 

fábrica. 

Gil (1999) considera que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Segundo o autor, 

estes tipos de pesquisas são os que apresentam menor rigidez no planejamento, pois são 

planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. 

Segundo Mattar (2001), os métodos utilizados pela pesquisa exploratória são 

amplos e versáteis. Os métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes 

secundárias, levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação 

informal. 

Para Gil (2008), de acordo com a pesquisa exploratória, tendo em vista a 

participação experimentada do objeto principal do trabalho, intenciona-se basear no método 

observacional de pesquisa, sendo este procedente de um objeto (no caso, a implantação do Polo 

automotivo de Goiana), e o coloca a generalização de um ponto particular que confirma a 

realidade do trabalho. O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e 

apresenta alguns aspectos distintos. Por outro lado, pode ser considerado como o mais 

primitivo, e consequentemente o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido como um 
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dos mais modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências 

sociais. 

Há investigações em ciências sociais que se valem exclusivamente do método 
observacional. Outras utilizam-no em conjunto com outros métodos. E pode-se 
afirmar com muita segurança que qualquer investigação em ciências sociais deve 
valer-se, em mais de um momento, de procedimentos observacionais (Gil, 2008). 
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3. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

  

Em 1994, com o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi 

preparado o terreno para o Novo Regime Automotivo no Brasil, o qual fora responsável pela 

abertura e atração de investimentos externos no cenário Automobilístico, mirando a 

modernização industrial e tecnológica do país, atraindo marcas e empresas estrangeiras que 

estimulassem a construção de novas plantas, além de estabelecer e consolidar as já existentes, 

resultando uma política que podemos ver até hoje, sendo seguida até o governo do PT com o 

Inovar-Auto. Para ilustrar, a figura abaixo demonstra as plantas introduzidas no país a partir do 

Novo Regime: 

 

 

Figura 1 – Novas Marcas e Plantas entre 1996-2001 no Brasil (Fonte na Imagem) 
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Para Lima (2011), a expansão relativamente consistente da economia brasileira na 

segunda metade da década de 2000 levou a um crescimento da renda e do crédito num ambiente 

com inflação baixa e contas públicas bem ajustadas. Segundo o mesmo, desta forma, o mercado 

de automóveis voltou a crescer de forma acelerada, atingindo sucessivos recordes de vendas, 

com um grande crescimento da produção nacional; nota-se que esta expansão tem base no 

aproveitamento dos investimentos realizados durante o Novo Regime Automotivo. O autor 

ilustra, com a figura a seguir, o cenário mais recente das novas Plantas no Brasil: 

 

 

Figura 2 – Investimentos em Plantas automotivas entre 2011-2016 no Brasil (Fonte na Imagem) 

 

Na figura anterior, é possível identificar o Polo Automotivo de Goiana, sob a 

alcunha de Fiat e indicada ainda como sendo em Suape – PE (informação desatualizada no 

momento da publicação), sendo que mais tarde a fábrica seria instalada em Goiana – PE. Em 

se comparando com as outras fábricas instaladas, é possível conferir os grandes investimentos 

financeiros e o pesado volume de produção, sendo soberana ou dividindo a liderança em 

números nos dois quesitos. Outro ponto relevante nesta observação é que ao lado da Fábrica da 

Ford em Camaçari – BA, são os únicos Polos Automotivos implementados na região Nordeste 

no corrente século. 
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Esta é a primeira unidade fabril inaugurada pelo Grupo FCA após sua fusão em 

2014. Em 2015, haviam 5,3 mil pessoas trabalhando na planta e no parque de fornecedores, 

sendo 78% pernambucanos e 82% nordestinos; sua capacidade máxima de produção beira os 

250 mil carros por ano3. 

 

3.1. Goiana 

 

Goiana é um município brasileiro do litoral do estado de Pernambuco, situado na 

região Nordeste. Sua população de acordo com o IBGE é de 75.644 habitantes possuindo assim 

a segunda maior população da Zona da Mata, a maior da Mata Norte pernambucana e a 19ª do 

seu estado. O município se encontra no extremo nordeste do estado, estando a 62 km de Recife 

(capital de Pernambuco) e a 51 km de João Pessoa (capital da Paraíba) e possui 445,810 km² 

de área total (Fonte: IBGE). 

Em 2012, os habitantes de Goiana receberam a notícia da chegada da fábrica de 

automóveis da Fiat (até então não fora anunciada que o Polo seria da Jeep). Com o anúncio veio 

acompanhado da forte aclamação pública através dos acordos feitos pelo então governador 

Eduardo Campos. Os moradores então começaram a sentir os efeitos do Projeto logo em seu 

início, com grande contratação de mão-de-obra da região para exercer trabalhos de campo e 

braçais. 

O início do processo de implementação da Planta foi cercado de grande 

engajamento regional. Os discursos políticos em todas as esferas e incluindo em Estados 

próximos, como no caso da Paraíba, eram carregados de emoção e sempre acometidos por 

expressões que remetiam à “esperança de dias melhores”. A FIAT chegava com a promessa de 

ser a solução das questões econômicas e sociais da Zona da Mata, e garantia de empregos e 

crescimento para os habitantes locais. O impacto econômico foi praticamente imediato desde 

os primeiros meses de implantação; mas uma realidade que poderia ser observada desde então, 

na área dos serviços prestados no Site (Sítio, em tradução direta do inglês, era como se 

denominava o canteiro de obras); a importação destes serviços, por conta da ausência de 

organizações com qualificação ou capacidade material suficiente para atender a obra no local 

era sentida em todos os cantos do Site. Como exemplo o caso da própria empresa que fornecia 

                                                           
3 Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/04/jeep-inaugura-fabrica-que-deve-gerar-9-mil-empregos-
ate-o-fim-do-ano.html 
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o gerenciamento das obras, a PAC Group (de origem americana), que era o principal ponto de 

contato entre o Grupo FCA e suas empreiteiras (de construção Civil e Utilidades 

Elétricas/Mecânicas/Hidráulicas), sendo a maior parte do quadro do grupo formado por 

indivíduos de outros Estados e países, como observado pelo autor enquanto executava suas 

funções na obra. O consórcio que representava a construção civil da obra, o CCW (Consórcio 

Construcap-Walbridge) era metade de São Paulo, metade dos EUA. As principais empreiteiras 

de Utilidades: Qualieng, GTEL, Sumont, Aplitec; nenhuma de Pernambuco ou da região. De 

acordo com Dulci (2015), apenas a mão de obra voltada para atividades mais rotineiras é 

recrutada localmente, sendo as posições de gerenciamento e criação trazidas de fora, de acordo 

com a lógica interna da empresa (apud Markusen, 1995). 

Das posições detentoras dos maiores salários do Site, a maioria destes residia 

distante de Goiana e da Zona da Mata, concentrando-se nas capitais mais próximas, Recife ou 

João Pessoa. O direcionamento destes com as maiores remunerações e poder de compra às 

capitais, deixaria Goiana apenas como a cidade em que trabalhavam, ficando então seus gastos 

pessoais e principais investimentos nas capitais supracitadas. Essa característica não negaria, 

claramente, os impactos da Planta na região, mas evitou justamente que boa parte do capital ali 

gerado ficasse no local. 

Dentre os principais atores presentes no projeto, por parte da Jeep, muitos dos 

componentes, principalmente em se tratando de líderes, gestores e gerentes vinham ora da outra 

fábrica do grupo FCA no Brasil, a Fiat Betim – MG, ora de outros países, como da Itália, 

Estados Unidos e Canadá.  

Em se tratando do poder público, além dos representantes municipais como 

vereadores e secretários da prefeitura, os governos do estado e federal se faziam presentes nas 

obras estruturais no perímetro ao redor do Polo e nos acessos a este. Além de comparecerem às 

decisões políticas e no acompanhamento de acordos contratuais com a Jeep. Em Goiana, não 

haviam movimentos sociais ainda constituídos anteriormente ao processo de implementação da 

Jeep, sendo as principais questões e/ou reinvindicações da população local sendo levadas pelos 

representantes do munícipio ao Grupo FCA. 

 Não apenas a Zona da Mata, há ainda toda a região que conglomera de João Pessoa, 

na Paraíba a Recife, capital do Pernambuco, onde Goiana está estrategicamente posicionada no 

meio-caminho entre essas duas grandes capitais. Portanto, os impactos do Polo automotivo da 

Jeep não foram sentidos apenas na cidade de sua implementação, mas sua chegada provocou 
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uma reespacialização nas terras nordestinas e seus efeitos são sentidos nas diferentes esferas e 

autarquias supracitadas. 
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4. ANÁLISES E REFLEXÕES SOBRE A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO BRASIL 

 

Dulci (2015), relata que o Brasil, desde o governo Vargas, buscou trilhar o caminho 

do desenvolvimento pela via industrial, regionalmente concentrada (apud Furtado (2003 

[1973]), Pacheco (1998), Cano (2000)), impulsionada direta ou indiretamente pelo Estado, de 

modo a superar os obstáculos que geravam seu atraso (apud Gerschenkron, 1962 e Pinto, 1963).  

De acordo com Gabriel, Schneider, Skrobot e Souza (2010),  

O setor automotivo tem na montagem de veículos sua principal atividade e 
caracteriza-se como um oligopólio global, formado por um pequeno número de 
grandes empresas internacionalizadas, organizadas em diversas aglomerações 
produtivas em diferentes países. Os elevados ganhos de economia de escala e de 
aglomeração, dentre outras barreiras à entrada no processo de produção de um 
automóvel, são fundamentais para a compreensão do comportamento deste mercado; 
O Brasil, de uma maneira geral, apresenta um grande mercado doméstico efetivo e 
potencial, completo parque industrial, sólida base de engenharia relacionada à 
indústria automotiva e uma rede de concessionários com grande capilaridade nacional. 

 

Tendo em vista essas características, parece simples que o Brasil receba uma 

gigante automotiva, o que não deve ser tomado como certo, ainda quando se tratando do interior 

de um estado sem tradição industrial. Para que tal processo fosse consolidado, era necessária 

intervenção do poder público, tanto no processo de planejamento quanto de implementação do 

Polo. Ramalho (2004), afirma que “esse contexto estimula o debate sobre os mecanismos de 

coordenação que resultam no sucesso dos arranjos produtivos. Conforme Ramalho (2004, apud 

Roese, 2003:40), a questão central passa a ser “a governança, ou seja, como instituições formais 

ou não, contribuem para que a política industrial e as estratégias individuais e coletivas das 

empresas, dos centros de pesquisa, ensino e treinamento, convirjam no sentido de obter (uma) 

desejada eficiência coletiva”. Para Ramalho (2004, apud Guimarães e Martin (2001:16), o 

desafio está em saber “como padrões de governança e arranjos típicos que surgem com a 

chamada produção ‘flexível’ ou ‘enxuta’ [...] dão lugar a novas formas de alocação de bens – 

materiais e simbólicos – produzidos a partir da atividade econômica”, recuperando na análise 

das experiências de “governança” “a ideia de que a natureza do desenvolvimento econômico é 

um fenômeno sujeito à contestação política e econômica” (apud Roese, 2003:21) ”. 

O Polo Automotivo de Goiana traria consigo estes elementos, de contestação 

política e econômica, de maneira constante. O rápido avanço das obras influenciou 

investimentos dos comerciantes locais, redesenhando as ruas de comércio local, reestruturando 

aspectos do cotidiano da cidade. Em caráter político, a cidade passa a ser o centro das atenções 
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das lideranças não só no município, mas no estado, se tornando foco de acordos, debates e na 

procura e oferta de postos de trabalho. 

Dentro desse contexto, Ramalho (2004) afirma que  

Empresas integrantes de cadeias produtivas globais, ao se instalarem em novas 
localidades e regiões, produzem dinâmicas criadoras de situações que tendem a alterar 
as condições de desenvolvimento econômico e os padrões de participação 
institucional e política; Nessa “nova ordem econômica regional”, os sistemas 
econômicos regionais modernos poderiam ser vistos não apenas como representados 
por um domínio puramente privado, no qual prevalecem as relações mercadológicas, 
mas também como um “domínio coletivo de exterioridades, que é a nascente de 
vantagens competitivas e efeitos de desenvolvimento, mas que deve ser gerenciado 
por instituições públicas adequadas, a fim de garantir a totalidade dos benefícios que 
gera” (apud Scott, 1999:30-31) 

 

O Estado de Pernambuco é um dos maiores centros urbanos, culturais e econômicos 

do país. Sua localização geográfica permite rápida distribuição rodoviária para dentro da região 

Nordeste e está mais próximo da Europa, em situação portuária, quando se comparado com 

outros grandes centros de distribuição marítima do Brasil (como os Portos de Santos e do Rio 

de Janeiro, por exemplo). Pernambuco conta com o Complexo Industrial Portuário de Suape, 

contendo aquele – o Porto de Suape - que é considerado um dos melhores portos públicos do 

Brasil, tornando o Estado um ponto bastante estratégico em termos logísticos. Listadas estas 

características, é possível entender um pouco mais a implementação do Polo Automotivo de 

Goiana, que parecia não fazer sentido inicialmente, por ser uma cidade introduzida em uma 

região sem tradição industrial, não seria a primeira que se encaixaria nesse cenário.  

Segundo Ladosky (2015), “O “caso” da Jeep / Fiat-Chrysler em Goiana (PE) não é 

inédito. Há inúmeros estudos sobre o setor automotivo e a questão territorial, tanto acerca dos 

impactos da introdução de grandes empresas sobre a população local (...)”. Não por acaso, 

estudos detalhados e aprofundados sobre essas regiões de pouca ou nenhuma disposição 

industrial, em caráter de greenfield, tem se popularizado e se tornado tema recorrente de 

recentes trabalhos e produções científicas ao longo dos últimos anos. 

 

4.1. Os Greenfields 

  

De acordo com Dulci (2015), os greenfields (em tradução livre, “campos verdes”), 

são locações de pouca ou nenhuma tradição industrial que permitem novos investimentos. 

Segundo o autor, há muitas definições de greenfields, algumas delas podem ser: 
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[...] regiões, em geral interioranas, sem (ou com pouca) tradição na indústria 
manufatureira, em especial na indústria automobilística”, que permitiriam maiores 
ganhos de escala, menores custos e maiores margens líquidas (apud Martin; Veiga, 
2000, pp. 19 e seguintes);  

(...) territórios sem histórico de presença de montadoras e, por consequência, de 
sindicalismo organizado na atividade (apud Bezerra, 2009);  

(...) baixa ou nenhuma tradição industrial e baixa ou nenhuma densidade sindical 
(apud Santana, 2010); 

(...) regiões cujas características principais são: inexistência de tradição industrial; 
fraca atuação sindical; baixos salários e governos interessados em atrair investimentos 
estrangeiros, o que, no Brasil, se manifestou no intenso processo de concessão de 
incentivos fiscais e financeiros, denominados ‘guerra fiscal’ (Dulci, 2015 apud 
Firkovski, 2010, p. 76)      

 

Tais definições se encaixam no caso goianense, uma vez que em perspectiva 

histórica, a região não apresenta tradição industrial, ou mesmo alguma estrutura fabril que 

movimentasse grandes recursos; sindicatos inexistentes; e o poder público, nas três esferas, 

concedendo incentivos fiscais que tornaram a região atrativa para a instalação do Polo 

Automotivo. Além do grande espaço físico, com seus mais de duzentos mil metros quadrados, 

localizado em uma área verde, substituindo os incontáveis canaviais que ali se encontravam, a 

fábrica de automóveis da Jeep viria, junto a seus fornecedores diretos, alterar todo o paisagismo 

da área, reconfigurando e reespacializando a região. 

À forma observada em regiões como o Sul Fluminense, e seu cluster4 de indústrias 

automotivas, o Polo Automotivo de Goiana fora implementado sob a condição de greenfield, 

com o incentivo estatal, mas isolado de outras indústrias do mesmo ramo. Fato que 

correspondeu para a instalação do Parque de Fornecedores (Supplier Park) do Polo juntamente 

à construção da Planta Principal (Main Plant), formando seu próprio cluster industrial. 

 

4.2. Configuração Industrial e Regional 

  

                                                           
4 Cluster industrial, segundo Figueiras (2002), é um conglomerado de empresas localizadas em um espaço 
geográfico determinado, especializadas na fabricação de um bem, operando de maneira cooperativa umas com as 
outras. 
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O cluster que o Polo trazia a este greenfield em Goiana, caracteriza, de acordo com 

Dulci (2015, apud Ann Markusen, 1995), um tipo ideal de configuração de distrito industrial, a 

“plataforma-satélite”:  

É geralmente iniciado com grande participação de forças governamentais, em regiões 
que não fazem parte dos grandes centros produtivos dos seus países e que recebem 
filiais de empresas multinacionais em busca de baixos custos. Com isso, “[...] não têm 
de enfrentar [...] os altos salários, aluguéis e impostos das maiores concentrações 
urbanas”. Mesmo distantes de suas matrizes, essas empresas devem ser capazes de 
operar com autonomia quanto a seus fornecedores e produtores, mesmo que esses não 
estejam próximos fisicamente ao distrito (2015, apud Markusen, 1995, p. 25). 

 

Nesse tipo de distrito, a estrutura econômica é largamente dominada por decisões de 
investimentos de grandes firmas, tomadas fora da Plataforma-Satélite. As economias 
de escala no âmbito de cada unidade fabril vão de moderadas a altas, e as mudanças 
entre os habilitados para a produção ou montagem local são de pequena monta, além 
do que é mínima a relação entre eles: sejam negócios ou contatos, de qualquer 
natureza. Nesse mesmo sentido, não se constitui uma rede de fornecedores locais. 
Como tais distritos congregam firmas heterogêneas – em termos de produtos ou 
mesmo de indústrias – e cujo controle é totalmente externo, não se veem 
empreendimentos conjuntos entre elas, sejam parcerias voltadas para inovações, 
sejam arranjos voltados para a estabilização de mercados ou para a assunção 
compartilhada de quaisquer riscos. E aí se tem uma grande diferença em relação ao 
que ocorre nos Distritos Centro-radiais, dado que nestes as grandes firmas-eixo (de 
inserção multilocacional) têm base e centro decisório local (Dulci, 2015, apud 
Markusen, 1995, p. 26). 

 

Tal configuração caracteriza o Polo Automotivo de Goiana, com absorção da mão-

de-obra local, além de estar presente (mesmo que por contrato) no desenvolvimento de obras 

para o local, como é o caso de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e uma creche na 

cidade de Goiana, ao passo que eram construídos os prédios produtivos da marca. O Polo 

funcionaria de forma homogênea e autônoma, e seguindo a linha das plataformas-satélite: 

 

Apenas a mão de obra voltada para atividades mais rotineiras é recrutada localmente, 
sendo as posições de gerenciamento e criação trazidas de fora, de acordo com a lógica 
interna da empresa. Esse tipo de distrito tem baixa capacidade de atração de novos 
investimentos. No entanto, tendem a aumentar a renda média regional. Com relação à 
política local, os resultados tendem a variar, ora enfraquecendo elites políticas locais, 
ora atraindo-as para investimentos conjuntos (Dulci, 2015, apud Markusen, 1995). 

 

Segundo Arbix (2000), no Brasil, “com a chegada das montadoras, grandes 

empresas de autopeças aqui estabelecidas se reorganizam, ao mesmo tempo que novas 

corporações procuram se instalar rapidamente”. Neste setor, os processos dominantes seriam 

os das fusões e aquisições comandadas agressivamente pelo capital estrangeiro. A figura a 
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seguir reflete a forte tendência à concentração do capital estrangeiro no setor, que absorveu 

rapidamente o mercado de autopeças, que são demandas para as grandes montadoras 

 

  Figura 3 – Propriedade do Capital no Setor de Autopeças (Fonte na imagem) 

 

De maneira similar, esta realidade pôde e pode ser acompanhada no Polo 

Automotivo da Jeep em Goiana, onde, de maneira ilustrativa, os prédios produtivos de 

autopeças, ou os fornecedores diretos da Planta Principal de produção dos automotores, que, 

como já citado anteriormente, encontram-se na área produtiva do Site (em tradução direta, Sítio; 

a área das obras era popularmente chamada de Site), são controlados por diferentes empresas, 

algumas das quais detém mais do que um prédio de diferentes atividades produtivas, caso da 

italiana Magneti Marelli. Tais companhias são, em sua maioria estrangeiras, como pode-se ver 

na primeira lista (primeira porque algumas das empresas detentoras inicialmente de alguns 

prédios viriam a ser substituídas em um futuro breve) dos prédios produtivos do Parque de 

Fornecedores a seguir: 

 

SP01 Estamparia (PROMA) – Itália 
SP02 Pintura Metálica (Powercoat) - Brasil 
SP03 Sistema de Exaustão (Viria a ser da Magneti Marelli) - Itália 
SP04 Estamparia / Sub-Montagem (AETHRA) 
SP05 Vidros (Saint Gobain) – França 
SP06 Ar-condicionado (Denso) – Japão 
SP08 Portarias e prédios anexos 
SP09 MM Faurecia (Que se tornaria posteriormente MM Tiberina) –instalação para 

chassis (Magneti Marelli) – Itália 
SP10 Armazém (CDC da Fiat/Jeep) 
SP11 Portaria 5 e Balanças 
SP12 Injeção Plástica (Plastic 2) – Sem dono até o término das construções  
SP13 Isolamento Acústico / Teto (Adler) – Itália 
SP14 Pneus (Pirelli) – Itália 
SP15 Assentos (Lear) – Estados Unidos 

Tabela 1 – Prédios Produtivos do Parque de Fornecedores do Polo Automotivo de Goiana e 

seus países de origem (Fonte: Arquivo PAC Group / CCW) 
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Uma vez iniciada a exposição das formas que a Jeep utilizaria na sua 

implementação, é importante analisar suas estratégias e motivações para o projeto Goiana. 

 

4.3. A Estratégia Corporativa do Grupo FCA 

 

O Grupo FCA consiste na fusão de ambas (Fiat e Chrysler), com sede no Reino 

Unido e ações listadas nos EUA e na Itália. Foi formado em 2014, após a consolidação da 

incorporação, na  Holanda, do Grupo – Norte-Americano 

- Chrysler (bandeiras Chrysler, Jeep, RAM e Dodge) e pela Fiat (Itália). O Grupo, que tem 

como seu CEO (Chief Executive Officer ou Presidente Executivo da Empresa) o italiano Sergio 

Marchionne, conta com 178 fábricas ao redor do mundo, 114 centros de pesquisa e 

desenvolvimento, 180 mil empregados e mais de 2 milhões de automóveis vendidos5. 

De acordo com a literatura de Bergouignan e Lung (2000), o principal mercado dos 

fabricantes europeus, até o início dos anos 2000 era a própria Europa, e entre 60% e 85% de 

suas vendas se localizam no velho continente; o restante concentrava-se em países em 

desenvolvimento, particularmente na América Latina e parte baixa do Mediterrâneo.  

O processo de internacionalização das marcas europeias sofreu vários entraves, como 
sua tentativa de entrada no mercado Norte-Americano, mal-sucedida, através da 
Volkswagen e Renault na década de 70. As fabricantes europeias eram etnocêntricas 
e, portanto, muito homogêneas, mantendo suas trajetórias muito coerentes às suas 
estratégias de mercado local e regional. A chave para a internacionalização das marcas 
e consequente advento à globalização se deu a partir das fusões das marcas, como no 
caso da americana Chrysler com a alemã Mercedes e da japonesa Nissan com a 
francesa Renault, por exemplo, marcando este processo como atingível através de 
alianças transcontinentais estratégicas. Bergouignan e Lung (2000) 

   

Froud (2002) afirma que no início da década de 90, o sucesso de Mercado dos carros 

japoneses, seguidos pelas aberturas de Fábricas japonesas nos EUA e na Europa, revitalizaram 

e estabeleceram uma agenda de produção e pesquisa de automóveis.  

Esse advento japonês, caracterizado na sociologia do trabalho com o Toyotismo, 

revolucionou a indústria automobilística e seus processos, tornando a produção mais enxuta e 

transformando o mercado automotivo no ocidente. Com a chegada das fábricas japonesas nos 

EUA e Europa, as montadoras locais seguiram vários dos exemplos trazidos, aplicando 

engenharia reversa nos seus processos e produção, dinamizando estes e voltando suas atenções 

                                                           
5 Fonte: Website do Grupo FCA 
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para a expansão internacional, principalmente nos mercados emergentes. O seguinte extrato 

ilustra o quadro na década de 90: 

 

Ambas, Volkswagen e Fiat se mostraram mais ambiciosas. Elas consolidaram seus 
investimentos nos países da América do Sul ou da Europa Central, e formaram 
estratégias regionais para os mercados emergentes. Um exemplo é o do 
desenvolvimento pela Fiat, na Itália, de um veículo (o Palio), voltado exclusivamente 
para o mercado do hemisfério sul. A Fiat reconheceu que, para fabricar nestes países, 
deveria respeitar certas condições. A empresa está tentando entrar em conformidade 
com estas particularidades, e intenciona produzir mais de 750.000 unidades do veículo 
por ano em 12 países diferentes. (Bergouignan, Lung, 2000) 

 

No Brasil, a expansão das montadoras europeias teve um advento com o início do 

tratado do Mercosul, criando oportunidades para novos mercados regionais. Tanto o é que, na 

linguagem corporativa interna do Grupo FCA, os mercados de seu cluster automotivo não são 

demarcados por países, mas por macrorregiões, como por exemplo “o mercado Mercosul, o 

Sudeste Asiático, ou o Leste Europeu”. 

 No Projeto Goiana, antes do anúncio oficial de que a planta seria da Jeep, a marca 

a que se referia a Planta ainda era Fiat. Não por coincidência, a maior parte dos cargos de gestão 

da Planta Principal eram compostos por italianos. O processo de expansão da Fiat, nos últimos 

5 anos (já dentro do Grupo FCA), de maneira similar a mesma estratégia da década de 90, 

passou por expansão ao leste europeu (mais precisamente com a abertura da nova Planta na 

Sérvia) antes de voltar suas atenções a países em desenvolvimento, culminando no interesse de 

trazer mais uma planta para o mercado brasileiro (a primeira, a fábrica da Fiat em Betim – MG, 

já era referência no país pelo volume de produção e vendas). 

Esta estratégia demonstra o panorama da implementação do Polo Automotivo de 

Goiana. O Grupo FCA, já consolidado no mercado brasileiro através da italiana Fiat, trouxe 

uma nova marca de seu grupo para o país, e esta, que havia passado pela recente construção de 

uma planta no Leste Europeu, voltou suas atenções para outro mercado emergente, o Latino 

Americano, promovendo a primeira montadora da Jeep no continente, consolidando seu espaço 

neste cenário.   
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4.4. Desenvolvimento Regional 

 

O tema “desenvolvimento regional” tem franca ligação com os métodos e formas 

de desenvolvimento brasileiro nas últimas décadas. 

Em seu artigo sobre institucionalização das regiões, Paasi (2000), afirma que  

(...) é essa institucionalização o processo pelo qual uma unidade territorial se torna 
uma entidade estabelecida na estrutura espacial e pode, portanto, ser identificada em 
termos de práticas institucionalizadas e consciência social nas esferas política, 
econômica, cultural e administrativa, sendo continuamente reproduzidas nessas 
práticas o que contribui para a consolidação de uma região, assim denominada. 

  

De acordo com Dulci (2015),  

(...) no desenvolvimento regional, outros fatores concomitantes ao tema insurgem o 
conceito da região e sua auto-identificação, como serviços públicos, recursos 
humanos, poupança e investimento, meios propulsores através do grande “agente 
desenvolvimentista”, o Estado, que no caso de um país subdesenvolvido, tende a 
estimular o supracitado desenvolvimento de forma centralizada e desigual.  

 

O estado de Pernambuco, desde o início deste século, vem se destacando no cenário 

nacional pela capacidade de atração de múltiplos empreendimentos de impacto positivo no setor 

econômico, mas com consequências negativas no campo socioambiental. Esse processo elevou 

os índices de crescimento econômico do estado a médias superiores às nacionais e regionais. O 

principal vetor desse crescimento é o Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), situado 

na porção sul do território. 

O crescimento demográfico foi acompanhado não só na cidade de Goiana, mas em 

todas as cidades nos entornos, principalmente nas duas capitais que limitavam a área a setenta 

quilômetros ao norte e sessenta ao sul, João Pessoa e Recife. Junto com este, as influências na 

economia, na sociedade e no cotidiano. Muitas alterações no trânsito e na malha rodoviária.  

É importante citar o Porto de Suape para introduzir o modelo desenvolvimentista 

industrial aplicado em Pernambuco. O Porto de Suape seria chave para a importação de material 

necessário à construção da Jeep e dos milhares de equipamentos produtivos da fábrica. 

Goiana vem apresentando uma falta de ordenamento urbano, a qual se somam o 

recente fenômeno de crescimento, a mudança de perfil econômico e os anúncios de bairros 

planejados. Esse processo já vem se manifestando no município através da crescente 
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especulação imobiliária, que tem deslocado os habitantes das áreas centrais para as periferias. 

Segundo Lyra, Albuquerque e Bezerra (2012),  

diante do anúncio de bairros planejados, os participantes da pesquisa temem a criação 
de nichos privilegiados, nos quais o acesso aos bens públicos será garantido em 
quantidade e qualidade satisfatórias, enquanto a Goiana tradicional, com seu rico 
patrimônio arquitetônico e cultural, poderá permanecer à margem dos efeitos 
benéficos que possam advir do crescimento econômico.  

 

Ainda de acordo Lyra, Albuquerque e Bezerra (2012), “conclui-se que o Estado tem 

atuado de forma incipiente na regulação dos processos produtivos instalados no território”. As 

políticas públicas na região de Goiana têm se voltado para a implantação da infraestrutura 

necessária para a reprodução do capital, com poucos investimentos voltados para a população 

em geral e para as comunidades tradicionais. 

Importante mencionar ainda a importância da integração entre a nova estrutura e 

tradições e saberes locais. Nesse sentido, haviam iniciativas da própria Jeep em incluir 

apresentações da cultura local, semanalmente, durante a fase de construção em 2013-2015.  

Segundo Ramalho (2004), a discussão sobre estratégias de desenvolvimento local 

associada a esse “novo” momento da indústria automobilística brasileira – de descentralização 

e deslocamento para fora das regiões metropolitanas6 – tem incorporado formulações sobre 

dinâmicas que valorizam “não apenas as relações econômicas produtivas, mas também a 

eficácia das relações não mercantis entre os homens” (apud Pires, 2004). Essas dinâmicas 

ultrapassariam “a valorização dos mercados de bens materiais de consumo, agora envolvendo 

os serviços, as tradições e os saberes locais, transformados em recursos que dão suporte a várias 

atividades econômicas” e constituiriam elementos estratégicos das ações dos atores sociais 

locais. Tais elementos passaram por períodos de negligência (por parte da iniciativa privada e 

do poder público) durante a fase de implementação da fábrica, mas são de pontual importância 

no sentido de propagar as tradições (sejam econômicas ou mesmo culturais) de Goiana 

integrando-as com as novas que se resultaram após a conclusão do Polo. 

 

  

                                                           
6 Greenfields 



29 
 

5. RAZÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO POLO AUTOMOTIVO DE GOIANA  

 

Remetendo à questão específica do tema, é preciso contexto para relatar os motivos 

que levaram ao Grupo FCA instalar seu maior Polo no continente justamente no interior de 

Pernambuco. A instalação de grandes montadoras internacionais em espaços interioranos se dá 

devido a uma ordem de três razões, de acordo com Arbix (2000), a se destacar: 

1 – Os custos trabalhistas x capacitação.  

De acordo com a teoria do comércio de Heckscher-Ohlin, o aumento das transações 
comerciais levaria os países em desenvolvimento, que contam com uma grande oferta 
de mão-de-obra alfabetizada, mas relativamente não-qualificada, a se especializar na 
produção de bens manufaturados e relativamente indiferenciados (apud Wood, 1994). 
O setor automobilístico encaixa-se nessa categoria e os salários mais baixos em países 
como o Brasil – somados aos incentivos dos mercados em expansão – atuariam como 
um atrativo para as montadoras. As diferenças salariais no interior do Brasil e a 
redução do gap educacional no país nos últimos anos teriam, assim, levado as 
montadoras a buscar as regiões com menores custos trabalhistas. (Arbix, 2000) 

 

2 – “Uma segunda explicação estaria na disposição das montadoras de afastar-se 

das áreas industriais mais consolidadas em função do alto nível de organização sindical que, 

geralmente, acarreta custos maiores ao fator trabalho”.  

De fato, durante os primeiros anos da implementação do Projeto Jeep, na fase de 

construção até o início da produção, não haviam sindicatos consolidados em Goiana ou na 

região. No início da produção das primeiras atividades, começaram a haver alguns movimentos 

por parte dos Cegonheiros (como eram chamados os motoristas de Caminhão-Cegonha), 

rapidamente suprimidos pela Jeep. Ao contrário de outras regiões onde o Sindicato já é 

plenamente estabelecido (e por vezes, muito consistente e participativo), e algumas onde houve 

o surgimento da classe sindical com o passar do tempo (caso de Camaçari – BA), em 

Pernambuco e nos Estados vizinhos não haviam montadoras automobilísticas, logo, sindicatos 

inexistentes. O departamento de RH (Recursos Humanos) da planta de Betim sempre estava 

atento quanto a qualquer levante trabalhista, mesmo de empresas terceirizadas, para suprimir 

qualquer movimento que pudesse frear a produção em uma unidade que fosse. 

3 – A infraestrutura da região, como rodovias, ferrovias e hidrovias.  

Com os avanços tecnológicos, as montadoras ganharam flexibilidade para enfrentar a 
distância dos mercados e outros diferenciais geográficos. Combinando-se esses 
fatores ao menor custo do trabalho, poder-se-ia entender a atual descentralização. 
Nesse sentido, a crescente internacionalização da economia brasileira estaria obtendo 
sucesso ali onde outras políticas regionais falharam: na redução das desigualdades 
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regionais no país. Se confirmada, essa tendência viria a apoiar a hipótese (...) sobre os 
efeitos benéficos do comércio internacional e do movimento de capitais nos países em 
desenvolvimento. (Arbix, 2000) 

 

No caso da Jeep, este ponto é muito destacável, uma vez que a fábrica fica no meio 

da BR-101, a mais extensa rodovia brasileira, que corta desde o Rio Grande do Norte até o Rio 

Grande do Sul, e no ponto onde se localiza a fábrica, é meridional entre as capitas de 

Pernambuco e Paraíba. Rodovia esta que é federal, e naquela região, por não ser privatizada, 

não conta com custos adicionais como pedágios, por exemplo. Além do transporte rodoviário, 

o estado de Pernambuco também conta com o Porto de Suape, que permite o escoamento da 

produção para mercados internacionais (o Jeep Renegade, primeiro carro fabricado na planta, 

foi amplamente vendido no mundo inteiro, e sua fabricação era na planta de Goiana). Sobre a 

assertiva da internacionalização da economia, esse talvez seja o principal ponto trazido do Novo 

Regime Automotivo no país. As indústrias automotivas são responsáveis por milhares de 

empregos no Brasil, e também são um dos principais meios de desenvolvimento de países que 

se encaixam na categoria “subdesenvolvidos”. A Jeep, em Goiana, desde os seus primeiros de 

instalação, fora responsável pela mudança de realidade de milhares de famílias, muitas delas 

que viviam em situação de grande pobreza, abrindo oportunidades em diversas vertentes – como 

na educação, na mobilidade, saneamento e outras áreas.  

A supracitada movimentação de capitais gera números positivos, como apontado 

por estudo feito pelo então secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, 

Marcio Stefanni, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado teve um acréscimo de 0,8 ponto 

percentual em 2014 devido à implantação da fábrica da Jeep (antiga Fiat) em Goiana, e em 

2018, este impacto será de 6,9%, segundo um estudo divulgado pelo mesmo7. Na sequência 

deste mesmo estudo, é mostrado que a massa salarial de Goiana, Igarassu e Itapissuma (cidades 

da Zona da Mata pernambucana) era de R$ 347 milhões em 2010. Em 2020, os assalariados 

desses três municípios vão receber (por ano) R$ 2,3 bilhões8. 

A contribuição econômica do Polo Automotivo Jeep para Pernambuco é 

significativa:  

A contribuição do Polo Automotivo para o Produto Interno Bruto (PIB) de 
Pernambuco vai variar entre 0,8%, já em 2014, e 6,9%. em 2018, mesclando as fases 
de implantação e operação. Para os anos de 2019 e 2020, quando a fábrica estiver em 

                                                           
7 Fonte: Jornal JC Online - 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/10/28/fabrica-da-jeep-trara-impacto-
no-pib-do-estado-153293.php - Acessado em Novembro de 2017. 
8 Fonte: Jornal JC Online – mesma acima 
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plena operação, o impacto esperado sobre o PIB do Estado é de 6,5%. Para se ter uma 
ideia, a participação da indústria de transformação no PIB cresce de 11,31%, em 2013, 
para 12,32% em 2020, quando o polo estiver em pleno funcionamento9. 

 

Os “estímulos” estatais à instalação de uma grande empresa incluem uma série de 

facilitações, vantagens ou acordos feitos entre o governo e as montadoras. Dentre estes, os 

estados e munícipios oferecem, de acordo com Arbix (2000): 

• doação de terrenos para a instalação da planta ou, no mínimo, de grande parte 

dela; 

• fornecimento da infra-estrutura necessária para a preparação da área. Isso inclui, 

em geral, a infra-estrutura viária e logística, mas abrange também, em vários casos, ligações 

ferroviárias e o desenvolvimento de terminais portuários; 

• isenção de impostos estaduais e locais por períodos não inferiores a dez anos. O 

mesmo vale para as taxas locais. Em alguns casos, o acordo inclui a isenção de impostos na 

importação de peças; 

• concessão de empréstimos pelo estado (através de órgãos ou bancos estatais) a 

taxas muito inferiores às do mercado; 

• criação de uma série de cauções e garantias estatais, financeiras e legais; 

• concessão de uma série de benefícios adicionais, que variam de acordo para 

acordo, envolvendo de fornecimento de transporte público aos trabalhadores e creches para seus 

filhos a diversas medidas ambientais. 

Nestes pontos, as concessões do Governo de Pernambuco foram grandes. Só de 

terrenos foram mais de 250 mil metros quadrados de canaviais derrubados para a construção da 

fábrica. A planta é ligada por diversas estradas, além da BR-101, algumas delas que levam ao 

mar e sempre foi de conhecimento geral, no gerenciamento do projeto, a abertura para que a 

Jeep tivesse um porto próprio no litoral de Goiana, ligado diretamente à fábrica. A informação 

sobre as isenções oferecidas à Fiat é sigilosa, ficando esta parte apenas com o senso comum do 

cidadão que convive com a falta de transparência do governo brasileiro. Neste cenário, as 

garantias, vantagens e acordos econômicos feitos entre as partes, os quais muitas vezes contém 

                                                           
9Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico – PE 2015. Disponível em: 
http://www.sdec.pe.gov.br/noticias/jeep-injetara-r-21-bilhoes-na-massa-salarial-de-pernambuco/. Acessado em 
Setembro de 2017. 
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alto grau de periculosidade e particularidades complicadas para seu total cumprimento, 

incluem, na leitura de Arbix (2000): 

• gastos diretos -  são os benefícios que envolvem dispêndio direto de recursos 

públicos estaduais e/ou municipais (obras, serviços de infraestrutura, instalações produtivas, 

assim como terrenos doados). Em alguns casos, as obras são de interesse social; em outros, de 

interesse exclusivo da empresa (p. ex., um terreno doado); em outros ainda, os gastos realizam-

se em função da empresa, embora sejam também de interesse social. Essas situações 

intermediárias dificultam a avaliação específica do custo do benefício. Neste item estão 

incluídos também os auxílios financeiros, como os repasses de capital (i) a título de crédito 

subsidiado para capital fixo e de giro, ou (ii) a título de participação acionária; 

• operações de diferimento do ICMS - viabilizam a devolução total ou parcial do 

ICMS gerado pela empresa. Envolvem fundos fiscais existentes ou especialmente criados para 

uma dada situação. É também uma ajuda financeira, só que não exige disponibilidade fiscal, 

pois mediante uma triangulação, o imposto recolhido retorna à empresa, sem comprometer 

recursos públicos. Dessas operações financeiras derivam os principais atrativos da guerra fiscal 

sustentada pelos estados; 

• renúncia fiscal - toda a isenção explícita de impostos, em geral referentes aos 

municípios, como o IPTU e o ISS; 

• garantias - aqui se incluem as cauções e fianças bancárias e demais garantias dos 

benefícios contratados. São exigidas como prevenção diante de alterações políticas ou de 

legislação.  

Ainda segundo Arbix (2000), a análise dos contratos revela que, dependendo do 

poder de barganha de cada empresa e dos recursos de cada estado, as condições finais podem 

variar, mas os termos dos protocolos favorecem inevitavelmente as montadoras. 

Há ainda aqueles acordos que são desconhecidos, os quais, em sua totalidade ou 

detalhes, não são revelados tanto pela empresa ou grupo envolvido, quanto pelo governo. 

Detentores do poder, político ou econômico, e os grandes capitalistas são capazes de acertar 

grandes detalhes e acordos nunca abertos a uma camada hierárquica abaixo que seja.  
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6. O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 

No ano de 2012 foi anunciada publicamente a mais nova fábrica do Grupo FCA no 

Brasil, e também o mais ambicioso projeto da empresa a nível mundial: a primeira fábrica de 

automóveis da marca Jeep no país. 

Ao final do ano de 2012, iniciou-se a – talvez maior da história do Brasil – 

derrubada de mais de duzentos mil metros quadrados de canaviais para abrir terreno, paisagem 

e topografia para as futuras instalações da, até então, fábrica da Fiat em Goiana (até então pois 

o destino Jeep que era reservado ao local só fora informado em meados de 2014). Durante este 

período, milhares de trabalhadores, canavieiros – mão-de-obra predominantemente local – 

passaram seus dias a derrubar cana-de-açúcar e deparando-se com centenas de animais 

selvagens diferentes (mais comum, escorpiões, serpentes e roedores). 

Nos bastidores, a ampla concorrência disputava quem pegaria os serviços da obra, 

e grandes construtoras não participaram da competição, entre elas as principais brasileiras, 

Queiroz Galvão, Odebrecht e Camargo Corrêa. O contrato acabou ficando com a Construcap 

(dirigida por Julio Capobianco, com sede em São Paulo) e desta foi demandado que trouxesse 

expertise e qualificações internacionais, uma vez que a planta – que contaria com tecnologia 

world class (categoria mundial, como se denomina algo de ponta a nível global) – e o grupo 

FCA (representados neste projeto pelo brasileiro, então vice-presidente de Marketing da FIAT 

na América Latina, Stefan Ketter) decidiram que precisariam de profissionais de ponta para 

acomodar e concluir os trabalhos na melhor perspectiva tempo x material possível. Dito isso, a 

Construcap aliou-se à norte-americana Walbridge, conhecida mundialmente por ser uma das 

principais no ramo da implantação de automobilísticas nos EUA. As duas passaram a constituir 

um nome que seria repetido incontáveis vezes durante todo o processo de implementação da 

fábrica: o Consórcio Construcap-Walbridge (CCW). 
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 Figura 4 – Linha do Tempo do Projeto (Fonte: Divulgação JEEP)  

 

Figura 5 – Continuação Linha do Tempo do Projeto (Fonte: Divulgação JEEP) 

 

Os trabalhos do CCW iniciaram-se no final de 2012, início de 2013, e seu canteiro 

provisório no Site, além de ser o maior, acomodava estrutura para milhares de empregados 

diretos e indiretos, encarregados das obras civis dos prédios produtivos, das vias, calçadas, 

paisagismo e outros serviços de infraestrutura viária. Além dos projetos principais, do Main 

Plant (Planta Principal) e Supplier Park (Parque de Fornecedores), ficou incumbido ao CCW a 

construção de rodovias de acesso e entorno da fábrica, além de uma ponte que viria a ser 
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concluída no final de 2014, ligando diretamente a BR-101 às portarias do site. Além destes, há 

outros projetos ainda não concluídos de construção de pistas de testes nas imediações da fábrica, 

obra a qual seria inédita em plantas de automóveis no Brasil. 

Durante os primeiros 12 meses de cronograma, todos os esforços foram voltados 

para a construção do Main Plant, uma vez que este era o mais essencial para as operações de 

produção da Jeep. Os cronogramas sofriam mudanças durante os períodos mais chuvosos em 

Goiana, que permeavam os meses intermediários do ano, e causaram grandes atrasos durante 

toda a construção da fábrica. O Main Plant (figura 7) fora levantado seguindo a sequência 

construtiva que viria a acomodar a produção futuramente: Prédio das Prensas – Funilaria – 

Montagem - Pintura e Communication Center (Central de Comunicação, prédio localizado 

entre a Montagem e a Pintura, é onde localiza-se o escritório central da Jeep). Além de prédios 

Anexos, como Restaurantes, Portarias e o Prédio da Sucata, todos obedeceram a ordem de 

construção do “Mais crucial para a produção de carros” ao “Menos crucial para a produção de 

carros”. A planta inicialmente fora preparada para acomodar a Produção em 30 JPH (Jobs Per 

Hour ou, em tradução comum, Trabalhos Por Hora ou Carros por Hora), que contou com 

expansão para 45 JPH antes mesmo do início da produção do Jeep Renegade (primeiro carro 

feito na planta) em Outubro de 201410. 

 

 

Figura 6 – Main Plant à frente, Supplier Park ao fundo (Fonte: AutoData Editora) 

 

                                                           
10 Fonte: Arquivo PAC (2014) 
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Além da construção Civil, o Polo contou com as Utilidades (instalações mecânicas, 

hidráulicas e elétricas) geridas por 3 empresas principais, todas brasileiras: Qualieng, Sumont 

e Gtel. Sem contar as dezenas de outras empresas e subcontratadas que viriam executar diversos 

serviços específicos que não se encaixavam nos contratos principais de todas estas empreiteiras 

supracitadas, tanto de civil quando de utilidades. 

Nesta primeira fase, o efetivo total da obra, por contar com um baixo número ainda 

envolvido com a produção, era predominantemente local, com grande participação de 

goianenses no quadro. Importante ressaltar o caráter temporário do trabalho na obra. Desde o 

início, a grande maioria dos empregados diretos ou indiretos do Projeto Goiana galgava e/ou 

procurava rotineiramente uma forma de trabalho que lhes garantisse a segurança empregatícia 

no futuro11.  

Com a observação do cotidiano, era possível inferir que o trabalho não era dos mais 

fáceis, e o calor, somado ao ora seco, ora úmido demais, obrigava os popularmente conhecidos 

“peões” de obra a usarem pesadas roupas e adornos que os protegessem das condições 

climáticas e de obra. Tal era o cansaço visível predominante do efetivo, que era possível 

encontrar diariamente trabalhadores dormindo ao chão ou em qualquer lugar que encontrassem 

no “canteiro-restaurante”, durante seu tempo de almoço. Centenas de máquinas erguiam prédios 

de mais de 10 metros de altura em toda extensão do Site, e o árduo trabalho de cada um destes 

trabalhadores tornava o Polo possível a cada dia. 

Desde o início das atividades houve preocupação tanto da Fiat quanto de seus 

contratados que se integrassem da cultura local, e que o processo de implementação se desse da 

maneira mais confortável possível, sempre mediando os choques culturais e organizando 

eventos semanais que destacassem a cultura, o modo de vida e saber local. Situações que 

pudessem manchar a imagem da grande contratante eram sempre rapidamente abafadas e a 

preocupação com a opinião dos cidadãos de Goiana e cidades próximas era uma constante das 

pautas do RH da empresa12, juntamente com a imagem da mesma, durante a fase de construção 

da fábrica.  

                                                           
11 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-canavial-virou-fabrica-de-automoveis,1668049 – Acessado 
em Novembro de 2017 
12 Como exemplo o caso ocorrido em uma casa de hospedagem de uma das empreiteiras da obra, no início de 
2014, onde uma festa de empregados da obra com presença de menores gerou prejuízo à imagem da Jeep no 
local (http://www.pemais.com/2014/01/funcionarios-de-empresa-contratada-pela.html - acessado em novembro 
de 2017); tal fato foi endereçado pelo RH da Jeep na mesma semana, procurando suprimir e evitar novas 
situações do tipo. 
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A Fiat busca consolidar sua imagem positiva com a contratação de goianenses não 
mais como uma promessa, mas como um fato concreto que gerentes da empresa, 
discursivamente, superdimensionam ao retratá-la como se fosse a realização de um 
sonho, transformando a vida das pessoas simples como num conto de fadas: num dia 
pescador ou trabalhador da cana, miserável, sem grandes expectativas de vida; noutro, 
empregado da fábrica mais moderna de uma grande multinacional da indústria 
automobilística. (Ladosky, 2013) 

 

Manter um quadro de efetivos constituído por habitantes de Goiana e região fazia 

parte do acordo da Fiat com o Poder Público, como caracterizado no discurso da então 

presidente da república Dilma Rousseff: 

“A escolha de Goiana decorre também de uma decisão clara do Governo Federal de 
ajuda e de suporte a uma política de desenvolvimento regional. E permite que o povo 
de Pernambuco possa ter aqui um Polo Industrial Automotivo de imenso impacto para 
a geração de emprego e crescimento do Estado”. – Transcrição do discurso de 
inauguração do Polo de Dilma Rousseff (Abril/2015) 

 

Ao passo que, na reta final do ano de 2013, o Main Plant tomava seus contornos 

finais, com as conclusões do conturbado e ambiciosamente tecnológico prédio do 

Communication Center – que conta com vários equipamentos para testes em nível world class, 

alguns até simulando condições climáticas extremamente adversas, como chuvas de vento a 

mais de cem quilômetros por hora – começava-se a implementação do Parque dos 

Fornecedores. As empreiteiras responsáveis pela construção deste, seriam as mesmas que 

executaram o Main Plant. O contrato do Supplier Park era mais baixo em sua totalidade que o 

Main Plant, mas isso não se traduzia em menores desafios no processo. 

  

 

Figura 7 – Robô do prédio da Funilaria na Planta Principal da Jeep Goiana (Foto: Bobby 

Fabisak / JC Imagem) 
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O Supplier Park conta com cerca de 13 prédios produtivos cada um deles com uma 

finalidade específica para o resultado do produto final. Os carros que saem da linha de produção 

da Jeep são quase que inteiramente feitos nas imediações do site, à exceção de algumas partes, 

como motores por exemplo, que vinham importados (não há planta de motores no site). Sua 

construção viria a ser mais acelerada que a do Main Plant, mas o grande ponto é que a 

responsabilidade dos prédios não era mais da Jeep, mas das empresas donas de cada prédio. E 

nesta relação reservaram-se diversos atritos, complicações e dificuldades de gestão.  

Sobre os prédios do Supplier Park, a palavra final não era da Jeep, mas esta passou 

a ser pressionada pelos fornecedores para o cumprimento de prazos e detalhes de processo. A 

lógica é a seguinte: a Jeep era responsável pela construção dos prédios, apenas; a partir da 

produção, os prédios passavam a ser dos fornecedores. Neste momento, conflitos de poder e 

problemas de comunicação aconteciam com certa frequência, pois se tornava difícil definir de 

quem era a responsabilidade em determinados serviços prestados; afinal, por mais que fossem 

fornecedores, essas empresas tinham sua autonomia perante a Jeep. O resultado final (os prédios 

prontos para produção) seria então de direito e uso de todas as empresas citadas na figura 8.  

 

 

Figura 8 – Disposição dos prédios no Parque de Fornecedores (Fonte: 

engenhariadeproducaoindustrial.blogspot.com.br) 

 

Dos prédios do parque, o primeiro e prioritário a ser entregue fora justamente o 

único prédio de gerenciamento Jeep do Supplier Park, o CDC (Centro de Distribuição de 

Carga), ou armazém. Essencial este era pois nos primeiros meses de produção, a maioria dos 
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componentes dos carros chegavam à planta através do regime CKD (Completely Knock-Down 

– as peças eram fabricadas em outra fábrica e então entregues à planta para que fossem 

montados os automóveis). Posteriormente, o CDC passa a ser essencial no sistema Cross-

Docking usado pela FCA na entrega de peças e componentes usados na produção, importados 

de outras plantas (nacionais ou internacionais). O sistema Cross-Docking reflete uma gama de 

galpões de posse da empresa onde depositam-se as peças que virão a ser levadas para a planta 

principal, em um esquema de montagem que procura evitar o excesso de estoque e danos aos 

materiais.  

Outubro de 2014 foi o mês marco para a produção do primeiro Jeep Renegade da 

fábrica. Quatro meses depois, em fevereiro de 2015, iniciou-se a produção do primeiro 

automóvel para entrega aos clientes, ponto o qual passou a considerar-se o Polo Automotivo de 

Goiana não mais como uma planta em construção, mas como uma fábrica em operação. 

 

 

Figura 9 – Jeep Renegade (Fonte: Divulgação Jeep) 

 

Claramente, isso não fez com que, repentinamente, a complexa construção do Polo 

estivesse concluída. Pelo contrário, ao longo de 2015, as obras continuaram a pleno vapor, para 

a conclusão do Parque de Fornecedores e, no Main Plant, ainda se concluíam os detalhes da 

expansão para 45 JPH (JPH – Jobs Per Hour ou “carros por hora” em tradução livre) que se 

traduz no número máximo de 250.000 unidades (carros) fabricadas ao ano (Fonte: Figura 10). 

Em concomitância, mesmo após tanto tempo de obra, as contratações de novos trabalhadores 
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para acomodar todos os prazos e exigências da Empresa seguiam a pleno vapor, seguindo o 

padrão verificado desde o início. 

 

 

Figura 10 – Números da Fábrica da Jeep em Goiana (Fonte: http://www.jeep.com.br/fabrica-

jeep.html - Acessado em Maio/2017) 

 

De acordo com publicação do BNDES,  

O número estimado de empregos gerados (em 2014) era de 5.650 diretos e mais de 12 
mil indiretos, tratando-se de um empreendimento de grande porte a ser instalado em 
um município pequeno. Goiana tinha então uma população de 76 mil habitantes, 
segundo o IBGE, um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 634 milhões (2009), um PIB 
per capita de R$ 8.521,44 (2009), um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
0,692 (24ª posição entre os municípios de Pernambuco) e era classificado como um 
município de média renda inferior estagnada13. 

 

Dados da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE) mostram que as vendas 

do estado para o exterior somaram US$ 190.576.102 nos dois primeiros meses de 2017, o que 

representa alta de 231,49% em relação ao mesmo período do ano passado14.  

A inauguração da fábrica, marcada no dia 28/04/2015, foi cercada de celebrações e 

personalidades. A então presidente da República Dilma Rousseff esteve presente à inauguração, 

junto com o as lideranças políticas de Pernambuco, Paraíba e das cidades de Goiana e 

imediações. Além dos presidentes de todas as empresas envolvidas no projeto, juntamente com 

o CEO do Grupo FCA, Sergio Marchionne, um dos homens mais poderosos do meio 

automotivo no mundo. 

As narrativas em torno do Polo, como visto em matéria publicada pela jornalista 

Cleide Silva (2015), em sua maioria (inclusive durante a própria cerimônia de inauguração), 

                                                           
13 Publicação BNDES - Um olhar territorial para o desenvolvimento: Nordeste (2014) 
14 fonte: http://www1.fiepe.org.br/fiepe/noticias/arq/balanca-comercial-pernambucana-registra-maior-alta-do-
nordeste-nas-exportacoes.html 
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mostram famílias locais tendo suas vidas modificadas com a chegada do complexo industrial, 

onde se ilustra:  

Filho e neto de pescadores e cortadores de cana, Wellington Gomes Correia, de 39 
anos, diz que ganhou o maior presente da sua vida no dia 22 de dezembro, quando foi 
selecionado para trabalhar no setor de pintura da Jeep. Dos 12 aos 28 anos, ele 
sobreviveu da pesca e do corte de cana, atividades que rendiam no máximo um salário 
mínimo da época ao mês15. 

 

Nos últimos anos, trabalhou como segurança e cobrador de ônibus e ganhava R$ 800 
mensais. Na Jeep, recebe um pouco mais, e com direito a benefícios, como plano de 
saúde, que não tinha nos demais empregos. “Eu não tinha expectativa de melhorar de 
vida, hoje tenho. Quero crescer com a empresa”, diz Correia, que mora ao lado de um 
canavial no distrito de Tejucopapo com a mulher e dois filhos16. 

 

Houve uma predominância nestes tipos de narrativas, que envolvem temas sociais 

como crescimento econômico, abertura de oportunidades, expectativas profissionais, 

desenvolvimento e perspectiva de futuro. Inclusive no ato da inauguração, este tipo de texto 

mais “político” foi presença marcante. Na sequência do texto:  

O mais velho, de 19 anos, também enviou currículo para a Jeep e aguarda resposta. 
Para cada vaga aberta, a empresa recebeu 55 inscrições. “Tivemos de reduzir a 
exigência de escolaridade e aceitar trabalhadores sem ensino fundamental completo”, 
informa Adauto Duarte, diretor de Recursos Humanos17. 

 

Este ponto é chave para entendimento do nível educacional de Goiana e das cidades 

que compõe a Zona da Mata pernambucana. Milhares procuravam uma forma de entrar em 

alguma área da empresa, inclusive foram observadas pelo autor situações em que consultas 

diretas por diferentes indivíduos eram realizadas, onde vários destes enviavam currículos para 

que fossem encaminhados ao RH da Jeep ou departamentos de atração e seleção de outras 

empresas. Inclusive, por fazer parte do gerenciamento da obra, muitos acreditavam que havia 

algum tipo de contato especial que agilizaria e/ou facilitaria a contratação de seus indicados. 

Ainda sobre os dados dos trabalhadores: 

Os salários na nova fábrica estão na faixa de R$ 920 a R$ 1,6 mil, segundo fontes 
ouvidas pelo Estado. A empresa não quis divulgar esses dados. É pouco em relação à 
média paga por montadoras em outros Estados, mas atraente para uma região onde 
54% dos trabalhadores ganhavam até um salário mínimo em 2010, segundo os últimos 
dados disponíveis pela Ceplan, consultoria econômica e planejamento, de Recife18. 

 

                                                           
15 Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-canavial-virou-fabrica-de-automoveis,1668049 
(Acessado em Novembro de 2017) 
16 Fonte: mesma acima. 
17 Fonte: mesma acima. 
18 Fonte: mesma acima. 
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Neste extrato demonstra-se os baixos salários pagos aos trabalhadores, que ilustra 

o caráter de greenfield da indústria, onde um dos principais pontos para a implementação desta 

é justamente a mão-de-obra barata.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Grupo FCA, através de sua marca Jeep trouxe consigo a estrutura completa para 

a implantação do Polo Automotivo de Goiana: planta principal produtiva, fornecedores diretos 

e já parte de seu supply chain (cadeia de fornecedores) em outros mercados (no Leste Europeu, 

por exemplo, com as plantas da Fiat e Chrysler) e tecnologia importada.  

De acordo com Dulci (2015),  

Com raras exceções, o processo de ocupação de novos mercados pelas indústrias 
automotivas gera um desenvolvimento de padrão assemelhado. O influxo de 
investimentos diretos é positivo para os países e regiões, gerando reflexos no mercado 
de trabalho, aumento de receitas e relativo grau de desenvolvimento tecnológico. Os 
limites se dão pelas próprias configurações das novas formas de produção, que 
envolvem fornecedores pré-selecionados, de modo geral multinacionais que já fazem 
parte de um pool de fornecedores certificados, não gerando, portanto, um maior grau 
de conexão com indústrias pré-existentes nas novas regiões produtivas (ou mesmo 
novas tecnologias de caráter nacional), e pela renúncia do poder público a 
determinados impostos. 

 

Em termos gerais, a colocação de Dulci se encaixa à realidade analisada no caso 

Goiana. A Jeep, ao trazer consigo toda essa estrutura de empresas instalou-se de maneira isolada 

e independente no meio do canavial, sem grandes conexões com o esparso mercado existente 

até então na região; independência necessária, uma vez que a tradição industrial de Goiana, 

principalmente em se tratando da indústria automotiva, era inexistente. O projeto, inédito não 

só à região da Zona da Mata Norte de Pernambuco, mas ao próprio estado, concluído em 2015 

pode ser dado como um dos mais ousados no cenário automotivo brasileiro, preenchendo um 

espaço sem precedentes neste mercado. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o Polo 

Automotivo de Goiana foi implantado. Foi possível descrever de maneira geral sobre os 

interesses nas diferentes esferas: para o governo federal, o Polo é parte de um projeto de 

desenvolvimento para o Nordeste; para Pernambuco, um grande passo para inserção do Estado 

na rota definitiva da industrialização e exportação; e para a iniciativa privada do Grupo FCA, 

acompanhando o momento da indústria, em seu caráter de greenfield, consolidando seu espaço 

na América Latina e consequentemente no mercado mundial.  

Ao concluir a descrição é possível notar que a implantação do Polo Automotivo de 

Goiana deixa importantes informações para o desenvolvimento da indústria automotiva no 

Brasil. A análise aqui apresentada conta a história e os aspectos gerais do acordo, tonalizando 
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as razões e a narrativa do processo de implementação. A questão da observação direta no 

cotidiano das obras marca a descrição deste processo, permitindo o alcance dos objetivos aqui 

propostos. 

O método observacional traz elementos imprescindíveis à didática desta análise, 

como a comprovação empírica de determinados tópicos e exemplos detalhados, facilitando a 

leitura e compreensão dos componentes teóricos apresentados. Dada a importância do assunto, 

é imprescindível que se conheça a fundo os diferentes atores e que se compreendam as 

premissas de um projeto, seus objetivos, os desafios, externalidades, os indivíduos e grupos de 

interesse para que se desenvolvam ainda mais pesquisas sobre o tema; as especificidades de 

cada um destes tópicos permitem estudos aprofundados que completem e somem ainda mais ao 

tema. 

A implantação do Polo de Goiana foi um dos maiores projetos do Brasil na última 

década, e uma análise detalhada da complexidade de um projeto assim pode ser um grande 

desafio. O objetivo geral desta pesquisa foi concluído, deixando abertos pontos abrangentes e 

futuras explorações que podem contribuir ainda mais para a compreensão e pesquisa da 

indústria automotiva no Brasil. 
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