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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é compreender como aconteceu a transformação do 

espaço e da economia na região central de Osasco entre 1987 e 2009. Para isso, foi investigado 

um conjunto de processos históricos e fatores relacionados, através da análise e comparação 

entre diferentes tipos de documentos e a bibliografia. Concluindo que a transformação 

econômico-espacial da região central de Osasco é resultado das conjunturas econômicas do 

período 1980-2010, do processo de reestruturação produtiva da Região Metropolitana de São 

Paulo, do processo de desconcentração industrial, dos problemas urbanos da cidade, da ação 

das empresas privadas e do poder público. 

Palavras-chave: Osasco, História, Espaço, Economia, Reestruturação Produtiva, Poder Público. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to comprehend how the transformation of the space 

and of the economy happened in the central region of Osasco between 1987 and 2009. For this, 

were investigated an entirety of related historical processes and factors, through the analysis 

and comparison between different types of documents and the bibliography. Concluding that 

the economic-spatial transformation is a result of the economic conjunctures of the period 1980-

2010, of the process of productive restructuration of the Metropolitan Region of São Paulo, of 

the process of industrial deconcentration, of the urban problems of the city, of the action of the 

private enterprises and of the public power. 

Keywords: Osasco, History, Space, Economy, Productive Restructuration, Public Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

Descendo as escadas da Estação Osasco da CPTM me deparo com a rua Antônio Agu. 

É a rua mais movimentada de Osasco, por aqui passam milhares de pessoas todos os dias para 

consumir produtos e serviços ou somente seguindo em direção a outras ruas e locais do 

Centro. A Antônio Agu pode ser dividida em três partes: o Calçadão, que vai da antiga Praça 

Antônio Menck até a esquina com a Rua Dante Batiston; o segundo trecho que segue até a 

esquina com a Avenida dos Autonomistas; o terceiro trecho que se inicia do outro lado da 

Autonomistas, passa pela Praça Duque de Caxias e termina na esquina com a Avenida Santo 

Antônio, onde há a Igreja Matriz de Santo Antônio.1 

O Calçadão, área onde predomina a circulação de pedestres, é dotado de vários 

estabelecimentos de comércio e serviços. Lojas de produtos eletrônicos, joias, cosméticos, 

bolsas, malas e mochilas, vestuário variado, cama mesa e banho, utilidades domésticas, 

brinquedos, materiais escolares e de escritório, eletrodomésticos, móveis, calçados, acessórios 

de moda, bijuterias, operadoras de telefonia, de agências financeiras e redes de fast food, 

farmácias, óticas. Há também quiosques de lanches, carrinhos de cachorro-quente e de batata 

e pipoca, barracas de camelôs legalizados e camelôs clandestinos vendendo suas mercadorias 

em lonas estiradas no chão, bancas de revistas e jornais, uma agência bancária, consultórios 

odontológicos, escritórios de advocacia, dois shoppings (o Galeria e o Osasco Plaza) e 

algumas galerias comerciais. Ao longo do Calçadão estão enfileiradas grandes palmeiras, que 

pouco servem para oferecer sombra aos passantes em dias ensolarados. A iluminação pública 

é boa durante a noite, apesar da baixa circulação de pessoas nesse horário. Já o sistema de 

drenagem apresentou falhas em períodos de chuva, tendo alguns trechos do Calçadão ficado 

alagados durante e após chuvas fortes, ocorridas nos meses de verão. 

No segundo trecho, onde predomina o constante tráfego de automóveis, há também 

diversas lojas semelhantes às descritas acima. Além dessas, há bombonieres, lanchonetes, 

consultórios médicos, escritórios, mais agências bancárias, estacionamentos, uma clínica 

médica, uma loja de materiais elétricos, um minimercado, uma autoescola e um colégio 

privado. No trecho final, há uma agência bancária, um hospital privado, um restaurante, casas 

                                                             
1 Descrição baseada em observações feitas enquanto andei pelas ruas do centro de Osasco durante o ano de 2018 

e no começo de 2019. Tive como base também, a análise do espaço de Osasco feita por Maria Inês Zampolim 

Coelho, no capítulo ‘Osasco: Geografia e Estrutura Urbana’ do livro Osasco: Geografia, violência e segurança 

pública (pp. 35-83). E as reflexões de Célia Rocha Calvo no seu artigo ‘Uma praça, numa cidade: patrimônio 

histórico e cidadania cultural’. Publicado In: MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; 

KHOURY, Yara Aun (Org.). Outras histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho D’água, 2006. pp. 61-

75. 
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residenciais, uma livraria, um ponto de taxi. Passando a Praça Duque de Caxias, há um prédio 

residencial, mais um restaurante, uma autoescola, um despachante, uma loja de vistoria de 

automóveis, um escritório de advocacia, um consultório médico, duas associações e uma 

papelaria. 

A rua Antônio Agu, com sua variedade de comércio e serviços e seu intenso tráfego de 

pessoas, veículos e mercadorias, é uma das principais ruas do centro da cidade de Osasco. Em 

conjunto com outras ruas desse centro forma uma importante área de comercio e de serviços 

(públicos e privados). Nas ruas ao redor também se situam estabelecimentos de comércio e 

serviços diversificados: lojas de móveis, de roupas para festas, formaturas e casamentos, o 

Shopping Primitiva, faculdades e escolas privadas, hospitais privados, cartórios e tabeliões, 

sindicatos, um supermercado, mercados, livrarias, bares, restaurantes, hotéis, academias, 

clínicas etc. Há também importantes serviços públicos: como escolas, o Hospital Municipal, 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Biblioteca Municipal e a Escola de Artes, a 

delegacia central, o Mercado Municipal, o Portal do Trabalhador, a Estação Osasco da CPTM, 

o terminal central de ônibus e a rodoviária. Além desses vários estabelecimentos, ainda há 

algumas áreas ocupadas por residências e indústrias. 

No entanto, essa rua nem sempre teve essa função predominantemente comercial, 

demonstrada pela quantidade e pela diversidade de lojas descritas anteriormente. No trecho do 

calçadão já houve a circulação de ônibus, e onde atualmente é o Shopping Osasco Plaza havia 

um cotonifício. É o que pode ser inferido numa primeira observação das fotografias a seguir: 

 

Figura 1 - Vista panorâmica de Osasco, 1956. WERNER, Klaus. 1 foto: p&b; 18 x 24,6 cm. Referência URB. 

201 – Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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Apesar do título, a fotografia enfoca uma pequena parte do então bairro paulistano de 

Osasco (emancipado em 1962). A fábrica em destaque, era o Cotonifício Beltramo, havendo 

também edificações com poucos andares e muitos terrenos vazios, dentre estes, o que na foto 

acima está localizado no canto superior ao centro, viria a ser o Shopping Galeria, e o que está 

localizado no canto superior direito viria a ser o Shopping Primitiva. 

 

 Figura 2: Rua Antônio Agu – 1965. METROVICHE, Eduardo (org.). Osasco – Um século de fotografia. 

Osasco: Maxprint Editora, 2007. p. 9.  1 fotografia, cor. 

A fotografia acima, datada de 1965 – um dos primeiros anos de Osasco como 

município –, mostra o começo da rua Antônio Agu. No canto inferior esquerdo vemos várias 

pessoas paradas aguardando os ônibus, situados mais ao centro da imagem; no canto inferior 

direito, outra grande quantidade de pessoas andavam pela rua. Ao centro e abaixo, parece que 

a via não havia sido pavimentada. Nos lados esquerdo e direito, vemos as placas das lojas, que 

demonstram a função2 comercial da área, que contrasta com a presença da função industrial 

do centro da cidade (mais destacada naquela época), localizada no canto superior direito pela 

chaminé da então Cerâmica Industrial Osasco. 

                                                             
2 Utilizo o conceito de função espacial empregado por Maria Inês Zampolim Coelho no capítulo ‘Osasco: 

Geografia e Estrutura Urbana’, do livro Osasco: Geografia, violência e segurança pública. Osasco: Fundação 

Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, 2001. pp. 35-83. 
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As fontes documentais atestam que a rua Antônio Agu, aqui usada como exemplo, não 

foi o único lugar da região central de Osasco a passar por significativas mudanças espaciais e 

funcionais. Foram essas mudanças, e também permanências, que me intrigaram e me fizeram 

refletir sobre suas causas, quando me deparei, alguns anos atrás, com fotos antigas e recentes 

do centro de Osasco. Fotos que representam, e ao mesmo tempo fazem parte de um processo 

de transformação que vem ocorrendo desde as décadas finais do século XX, e que ainda está 

em curso na área que é objeto deste estudo. 

 

O recorte espacial da pesquisa integra uma porção importante da região central de 

Osasco. Compreende os bairros Bonfim, Centro, Industrial Centro, Industrial Autonomistas, 

Presidente Altino, Industrial Altino, Continental, Vila Campesina, Cidade de Deus e uma 

parte da Vila Yara. Essa área foi escolhida para estudo porque nela aconteceu grande parte da 

transformação econômico-espacial. Além disso, como afirmado anteriormente, é a área onde 

estão situados vários estabelecimentos comerciais, de serviços e equipamentos públicos. A 

Prefeitura e a Câmara Municipal estão localizadas nesta área, nela circulam diariamente 

milhares de pessoas, mercadorias e veículos. Por terem relações importantes com a região 

central, outros bairros do entorno e da periferia da cidade também serão ocasionalmente 

citados neste trabalho. No Mapa 1 (página 19) são exibidos o recorte espacial, algumas das 

principais vias da região, alguns locais importantes, áreas de estabelecimentos industriais e de 

estabelecimentos terciários. O Mapa 2 (página 20) mostra o território de Osasco, partes dos 

territórios dos municípios vizinhos, os bairros da cidade, os logradouros, as rodovias que 

passam pelo município, as ferrovias da CPTM e suas respectivas estações, o curso d’água do 

Rio Tietê.3 

O recorte temporal é o período de 1987 a 2009. O ano inicial foi escolhido porque nele 

ocorreram fatos que integram uma conjuntura de instabilidade econômica que afetou a cidade 

e o Brasil na década de 1980 e no começo dos anos 1990: a ameaça de intervenção estadual 

na prefeitura decorrente do não pagamento de uma dívida antiga e a demissão de centenas de 

funcionários das indústrias Cobrasma e Braseixos. O ano final foi escolhido por nele ter 

acontecido outro fato significativo na área estudada, naquele ano foi inaugurado o Shopping 

                                                             
3 O Mapa 1 foi elaborado a partir de uma imagem obtida em formato pdf no site Open Street Map. Endereço 

eletrônico: https://www.openstreetmap.org/#map=13/-23.5235/-46.7669. Acesso em 20/02/2019. O Mapa 2 foi 

elaborado a partir do Mapa de densidade demográfica do município que integra o Plano Diretor Osasco. 

Endereço eletrônico: https://planodiretor.osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/pdo-mapa-densidade.pdf. 

Acesso em 21/06/2019. 
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União de Osasco. Que foi “construído na maior parte do terreno que era da ABB (Asea Brown 

Boveri), a antiga Brown Boveri (instalada na cidade em 1957), grande indústria multinacional 

do setor de energia e com produção também voltada para os setores de automação e 

robótica”.4 A inauguração do Shopping União simboliza o processo de desindustrialização na 

região central de Osasco, e também faz parte do processo de mudanças e alterações nas 

funções daquele espaço. 

Os objetivo principal desta pesquisa é compreender a transformação espacial e 

econômica da região central de Osasco, levando em conta as transformações nacionais, a 

dinâmica regional e as escolhas políticas do município. É necessário também entender a 

relação de determinados processos históricos e aspectos urbanos com as mudanças 

econômicas e espaciais. Portanto, os outros objetivos dessa pesquisa são compreender: a) as 

consequências da conjuntura econômica nacional no período 1980-2010 para a economia de 

Osasco; b) o papel dos governos municipais na instalação dos estabelecimentos terciários e 

construção de prédios residenciais em antigas áreas industriais da cidade; c) a relação de 

determinados fatores urbanos – infraestrutura viária local e regional, zoneamento, transporte 

público, crescimento populacional, impostos – com a instalação dos estabelecimentos na área 

estudada; a relação do processo de desconcentração industrial na Região Metropolitana de 

São Paulo com o processo de desindustrialização na região central de Osasco.5 

 

Os documentos utilizados neste trabalho são: notícias e reportagens de jornais; 

fotografias de locais da região central que serão abordados, assim como fotografias aéreas; 

mapas que, junto com as fotografias aéreas, demostram as transformações espaciais da área 

estudada; leis complementares e decretos; dados estatísticos; minha memória; informações de 

locais estudados obtidas em sites. 

Os principais jornais utilizados são o Primeira Hora e o Diário da Região. As cópias 

de notícias e reportagens do primeiro, e algumas do segundo, foram obtidas no Centro de 

Documentação Histórica do Município de Osasco (CDHO-UNIFIEO), que funciona no 

campus do Centro Universitário FIEO. Já a maioria das cópias do segundo foram obtidas no 

Arquivo do próprio jornal.  

                                                             
4 FAUSTINO, Alan. Pré-Projeto de Monografia: Transformações econômicas e espaciais na zona central de 

Osasco (1987-2009). Guarulhos. 2018. p. 5. 

5 Idem. p. 8. 
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O Primeira Hora, ou simplesmente PH, circulou em Osasco (e durante pouco tempo 

em Barueri e outras cidades) entre 1986 e 2001. Durante a grande parte de sua existência foi 

um semanário, que trazia notícias e reportagens sobre acontecimentos cotidianos, economia, 

política, trabalho, esporte, cultura, história, lazer e violência. Foi fundado por “Antônio 

Roberto Espinosa (1946-2018), que foi “militante da VAR-Palmares e preso político” durante 

a Ditadura Militar, jornalista, diretor da editora Abril, graduado em Filosofia e doutor em 

Ciência Política pela USP, especialista em Relações internacionais pela Escola de Sociologia 

e Política de São Paulo, professor adjunto do curso de Relações Internacionais da EPPEN-

Unifesp.”6 O jornal foi produzido durante a maior parte do recorte temporal deste trabalho, 

tendo noticiado fatos políticos, econômicos e cotidianos que fazem parte do processo histórico 

estudado. 

O Diário da Região (anteriormente denominado Municípios em Marcha e O Diário de 

Osasco) circula desde 2002, entre terça-feira e sábado, em Osasco e outras cidades da Região 

Oeste Metropolitana. Assim como o Primeira Hora, O Diário da Região também traz fatos e 

reportagens sobre política, economia, fatos cotidianos, lazer, saúde, esporte, cultura, história e 

violência. Foi fundado por Vrejhi Sanazar, jornalista, advogado, “proprietário e diretor do 

jornal”, que também “foi vereador de Osasco e serviu como cabo na unidade local do 

exército. Assim como foi Espinosa, Sanazar é uma figura com participação política e social 

importante em Osasco.” O jornal cobre a maior parte dos fatos ocorridos na década de 2000 

que serão abordados neste trabalho. Além disso, registrou grande parte da história de Osasco 

enquanto município, pois foi fundado em 1969.7 

Outros jornais utilizados em menor medida foram: Visão Trabalhista, O Diário de 

Osasco, Visão Oeste e Folha de S. Paulo. O Visão Trabalhista foi criado em 1972 pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, tendo como objetivo “esclarecer, informar, 

fortalecer e mobilizar cada vez mais a categoria”. “Nos primeiros anos, o periódico era 

publicado uma vez a cada dois meses, em alguns períodos mensal, e em outros, semanal. As 

primeiras edições tinham textos extensos, poucas fotos, ilustrações e charges”. Ao longo de 

sua existência passou por diversas mudanças de formato, sendo acrescido de charges, fotos, 

                                                             
6 FAUSTINO, Alan. As enchentes na região do Rochdale: problemas e soluções (1990-2010). Projeto de 

Pesquisa. Guarulhos. 2018. p. 8. 
7 Idem. p. 9-10; Diário da Região. Artigo ‘A História do Diário da Região’. Obtido em: 

www.webdiario.com.br/historia.php. Acesso em 12/10/2018. 
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boletins e suplementos.8 O jornal permite conhecer – através do ponto de vista da diretoria do 

Sindicato – a luta constante dos metalúrgicos por direitos, salários e melhores condições de 

trabalho. Além disso, permite também conhecer sua organização, suas vitórias e derrotas, sua 

solidariedade e seu lazer. As cópias de notícias e de boletins foram obtidas no acervo do 

Centro de Memória Sindical. 

As fotografias utilizadas registraram diversos momentos da transformação espacial da 

região central de Osasco. Através delas pode-se perceber e analisar como eram e como 

mudaram os locais da área estudada. As cópias das fotografias de locais foram obtidas no 

acervo do CDHO-UNIFIEO, no perfil do fotógrafo Romulo Fasanaro Filho no site Flickr 

(https://www.flickr.com/photos/romulofasanarofilho), no site Arquivo Histórico Digital de 

Osasco (http://www.fotografiadigitalosasco.com.br/portal/), e nos livros Osasco – Um século 

de fotografia e Uma história sem heróis: registro da luta por saúde segurança dos 

trabalhadores. As fotografias aéreas, assim como as imagens de mosaico, elaboradas a partir 

de fotografias aéreas, foram obtidas através de um pedido de acesso à informação, no 

Departamento de Cadastro e Geoprocessamento da Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de Osasco (DCG-SEHDU-PMO). 

Através da comparação entre mapas e fotografias aéreas foi possível perceber as 

mudanças ocorridas no espaço, os usos anteriores e recentes de determinadas áreas e a 

construção da infraestrutura viária. Os mapas utilizados foram a Planta Polivisual da Cidade 

de Osasco, de 1983 e o Mapa Publicação 1988 – Vegetação, consultado no site GeoSampa 

(http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx) 

As leis complementares permitiram a alteração do zoneamento de determinadas áreas 

da região central, foram parte da estratégia de parcerias público-privadas e pré-condição para 

a instalação de estabelecimentos terciários. Os decretos definiram o espaço onde seria 

construído o Calçadão da rua Antônio Agu. As cópias foram obtidas no site Leis Municipais 

(www.leismunicipais.com.br). 

Foram reunidos dados estatísticos sobre economia, emprego, população, arrecadação 

municipal, renda domiciliar e deslocamentos. Os dados foram obtidos: em edições do Anuário 

Estatístico do Brasil, publicação do IBGE; edições do Sumário de Dados da Grande São 

Paulo, publicação da EMPLASA; na Pesquisa Origem e Destino 2007, do Metrô de São 

                                                             
8 Reportagem especial ‘Com a missão de esclarecer e informar nasce o jornal “Visão Trabalhista”’, publicada em 

5 de novembro de 2018. Obtida no site do jornal Visão Trabalhista. Endereço eletrônico: 

www.sindmetal.org.br/nasce-jornal-visao-trabalhista/. Acesso em 19/05/2019. 
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Paulo; na pesquisa Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil, do IBGE; nos 

sites Cidades IBGE (https://cidades.ibge.gov.br), Informações dos Municípios Paulistas, da 

Fundação Seade (http://www.imp.seade.gov.br), e Banco de Indicadores da Cidade, da 

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Osasco – BIC-SEPLAG-

PMO (http://www.bic.osasco.sp.gov.br/). 

As informações obtidas em sites ajudam a descrever determinados locais do recorte 

que foram detalhados de forma incompleta ou não foram mencionados em outros documentos. 

Utilizo também minha memória enquanto morador da periferia, estudante, trabalhador 

e consumidor que presenciou parte do processo de transformação econômica e espacial de 

Osasco no período estudado. 

 

No primeiro capítulo serão abordadas a conjuntura de instabilidade econômica do 

período 1980-1994, a desindustrialização na área de estudo e sua relação com a 

desconcentração industrial na Região Metropolitana de São Paulo, a luta dos metalúrgicos por 

melhores salários e por direitos na conjuntura de instabilidade econômica e de 

desindustrialização. 

No segundo capítulo será abordada a instalação de estabelecimentos de comércio e 

serviços, e em menor medida, de conjuntos residências, em terrenos industriais. Haverá 

também uma análise sobre a influência da economia nacional no período 1994-2010, marcado 

principalmente pela estabilização, a partir da implementação do Plano Real, e pelo 

crescimento econômico nos anos do governo Lula. 

No terceiro capítulo serão abordados os fatores locacionais que atraíram os 

estabelecimentos terciários, a construção e manutenção da infraestrutura urbana e sua relação 

com aqueles estabelecimentos, os problemas decorrentes do crescimento desordenado de 

Osasco na segunda metade do século XX, a participação da população periférica na economia 

municipal e no fluxo de transporte metropolitano, e as respostas dos governos municipais para 

os efeitos da conjuntura de instabilidade econômica sobre a cidade. 

No quarto capítulo serão apresentadas as conclusões deste trabalho e breves reflexões 

sobre consumo, permanências e continuidades no espaço da região central. 
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2 INSTABILIDADE ECONÔMICA, LUTA OPERÁRIA E DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 

Nas décadas de 1980 e de 1990, o Brasil passou por uma grave instabilidade econômica. 

O povo teve que lidar com recessão, incertezas políticas, fracassos de planos econômicos, 

hiperinflação, desemprego. Ao mesmo tempo, ocorria a transição da Ditadura Civil-Militar para 

o regime democrático instaurado em 1985. No caso de Osasco, ocorreu um processo de 

desindustrialização que foi parcialmente influenciado por essa conjuntura econômica. Para 

compreender parte desse contexto histórico conturbado, se abordará: 1) as causas e 

características da instabilidade econômica do período 1980-1994; 2) a luta dos metalúrgicos 

contra os prejuízos causados pelas políticas econômicas dos governos Sarney e Collor; 3) o 

processo de desindustrialização na região central de Osasco na década de 1990. 

 

A instabilidade da economia brasileira na década de 1980 

Como resposta para as limitações da economia nacional, decorrentes do choque do 

petróleo de 1973, foi executada pelo governo do general Geisel uma política de crescimento e 

desenvolvimento econômico. O principal instrumento dessa política foi o Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento, o PND II, que tinha como principais metas a substituição de 

importações no setor industrial e a ampliação da infraestrutura econômica.1 

Para executar o PND II o governo Geisel contraiu empréstimos internacionais, 

aumentando a dívida externa já acumulada anteriormente pela Ditadura. A dívida havia sido 

contraída em sua maior parte pelo setor público e também foi repassada a este por meio do setor 

privado. Os juros dos empréstimos internacionais eram baixos à época e o Estado era capaz de 

pagá-los. No entanto, em 1979 ocorreu um novo choque do petróleo e a taxa de juros 

internacional aumentou, agravando uma dívida externa crescente. Paralelamente, a situação 

interna também se complicou com a dívida pública. Tal conjuntura contribuiu também para o 

aumento acelerado da inflação, que “em 1979 saltou para 77% a.a.”.2 

                                                             
1 BAER, Werner. A Economia Brasileira: Uma abordagem profunda da economia brasileira até 2008. 3. ed. São 

Paulo: Nobel, 2011. p. 109-111; GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; 

TONETO JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. ed. – 7. reimpr. São Paulo: Editora Atlas, 

2011. p. 402. 
2 GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Idem. p. 404-406; TAVARES, Maria da Conceição; 

ASSIS, José Carlos de. O grande salto para o caos: o Plano Cruzado em posfácio. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

1986. p. 91-92. 
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Em 1979 começou o governo Figueiredo, iniciando o conturbado período final da 

Ditadura Civil-Militar, que além dos problemas econômicos, foi permeado por disputas e 

anseios por mudança política. Nos primeiros anos da década de 1980, a crise da dívida externa 

e a inflação se agravaram e as medidas de ajuste aplicadas não deram resultados favoráveis ao 

país, então o governo recorreu ao FMI para financiar a dívida. Através do ajustamento imposto 

pelo FMI foram gerados superávits para pagamento de juros e amortização da dívida. Por outro 

lado, houve uma recessão e um baixo crescimento entre 1980 e 1983, o que para grande parte 

da população significou inflação alta, diminuição dos salários, do poder de compra e mais 

desemprego. Como o Estado havia acumulado a maior parte da dívida externa e com a situação 

econômica instável, este optou pelo endividamento interno para aquisição de divisas, o que 

agravou a situação nos anos seguintes.3 

 

O governo Sarney, estabelecido em 1985 como governo de transição no novo regime 

democrático que começava no país, ficou encarregado de manter a situação econômica herdada 

pela ditadura. Houve recuperação do crescimento a partir de 1984, o que contribuiu para o 

pagamento da dívida externa. O novo governo se voltou então para os problemas do déficit 

público e principalmente da inflação, que saiu do controle nos anos finais da década de 1980.4 

Foram implementados três planos econômicos ao longo do governo com o objetivo principal 

de estabilizar ou conter a inflação. Os planos Cruzado, Bresser e Verão.  

No Plano Cruzado (1986) foi trocada a moeda nacional para o Cruzado e foram tomadas 

as seguintes medidas: conversão de salários com abono que chegou a 16%; introdução do 

gatilho salarial – reajuste salarial automático “toda vez que a inflação atingisse 20%”; 

congelamento de preços; fixação da taxa de câmbio; recomposição dos valores médios dos 

aluguéis; fixação de regras para ativos financeiros. O plano funcionou brevemente, diminuindo 

a inflação, porém diversos fatores de instabilidade levaram a um novo aumento.5 A população, 

procurando se precaver de futuras perdas salariais decorrentes do congelamento de preços, 

passou a fazer grandes compras para estoques de itens básicos, contribuindo para a escassez de 

produtos nas prateleiras. Paralelamente, os comerciantes procuravam driblar o congelamento 

                                                             
3 COELHO, Maria Inês Zampolim; MORETI, Hélio Marcos; MESSIAS, Maria do Carmo. Osasco: História e 

identidade. Osasco: Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, 2004, p. 172; GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Ob. Cit. p. 408-412; TAVARES, Maria da Conceição; ASSIS, José 

Carlos de. Ob. Cit. p. 84. 
4 GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Idem, p. 411 (Tabela 16.4), 417.  
5 GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Ibidem. p. 422-428. 
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através de medidas como cobrança de ágio, “maquilagem de produtos, mudanças de 

embalagens, alterações nas especificações etc.”6 

O Plano Bresser, implementado a partir de junho de 1987, foi mais cauteloso, seu 

objetivo era “apenas deter a aceleração inflacionária e evitar a hiperinflação”. Suas principais 

medidas foram: congelamento de salários e de preços por três meses; “mudança da base do 

Índice de Preços ao Consumidor”; desvalorização cambial; congelamento de aluguéis; manter 

contratos financeiros pós-fixados e introduzir “uma Tablita com desvalorização de 15% a.m.” 

para os contratos pré-fixados; criação da Unidade Referencial de Preços (URP) para correção 

de salários durante três meses. Como seu antecessor, o plano foi inicialmente bem sucedido, no 

entanto, “provocou uma queda significativa na produção industrial” e a inflação voltou a crescer 

com a demanda por reposição salarial. “Os aumentos salariais em um contexto em que os 

mecanismos de indexação haviam sido preservados levaram à rápida aceleração inflacionária”. 

O plano também não conseguiu conter o déficit público.7  

A política econômica adotada pelo Ministro Maílson da Nóbrega em 1988 também foi 

cautelosa em relação ao Plano Cruzado, seu objetivo era “estabilizar a inflação em 15% ao mês 

e concomitantemente reduzir o déficit operacional do governo de 8% do PIB para 4%. Para tal 

fim, adotou-se o congelamento dos empréstimos ao setor público, a contenção salarial e a 

redução no prazo de recolhimento dos impostos”. A inflação foi estabilizada em 20% a.m. no 

primeiro semestre, porém voltou a subir no segundo semestre, caminhando para aumentar acima 

de 30% a.m. em 1989. Com o risco de hiperinflação foi implementado, no começo de 1989, o 

Plano Verão. Suas principais medidas foram: uma nova troca de moeda com a introdução do 

Cruzado Novo; o congelamento de preços; conversão dos salários “pela média dos últimos 12 

meses mais a aplicação da Unidade Referencial de Preços (URP) de janeiro”, o que gerou perdas 

salariais; aplicação de uma tablita para os contratos financeiros; desvalorização cambial de 18% 

e a adoção de uma taxa de câmbio fixa. O Plano Verão era de caráter emergencial, somaram-se 

a esse fato o déficit público e a situação política incerta daquele ano, resultando em 

hiperinflação.8 

 

 

                                                             
6 GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Ob. Cit. p. 428. 
7 Idem. p. 431-433. 
8 Ibidem. p. 411, p. 433-435. 



24 

 

A luta dos metalúrgicos de Osasco numa situação adversa. 

A conjuntura econômica da década de 1980 foi prejudicial tanto para a indústria como 

para os metalúrgicos de Osasco.9 Estes últimos se viram pressionados pela necessidade de lutar 

para repor suas perdas salariais, decorrentes das medidas danosas dos planos econômicos do 

governo Sarney e da inflação descontrolada que persistiu até a implantação do Plano Real. Era 

necessário lutar também para não ficarem desempregados quando ocorriam cortes de 

funcionários, como transcorreu durante a recessão do começo da década de 1980, quando foram 

demitidos cerca de 9.800 trabalhadores da base territorial do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco e Região.10 

Essa luta pode ser recuperada por meio do estudo das edições daquela época do 

Boletim11 e do Jornal Visão Trabalhista, publicações oficiais do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco e Região. Nesses periódicos eram noticiados acontecimentos internos do Sindicato, 

denúncias de irregularidades, fatos ocorridos nas empresas onde trabalhava a base, greves, 

manifestações, campanhas, reivindicações e resultados de negociações com o patronato. 

Em março de 1985, Antonio Toschi, o presidente do Sindicato à época, se reuniu em 

Brasília junto com outros representantes de mais de 400 sindicatos. Eles definiram demandas 

por melhores condições de trabalho e medidas de proteção contra a inflação e o desemprego, a 

serem levadas ao novo governo. Fato que demonstra como a situação econômica do país afetou 

e mobilizou os trabalhadores sindicalizados, e também as esperanças de mudança com o 

primeiro governo de um novo regime democrático. 

Vamos ter que usar toda a nossa organização para conseguirmos: 

Estabilidade no Emprego, Salário Mínimo Real de 850 mil cruzeiros, Jornada 

Semanal de 40 Horas, Reajuste Trimestral, Congelamento dos Preços da Comida, 

Reajuste dos Benefícios Previdenciários (iguais aos dos trabalhadores na ativa), 

Reforma Agrária Completa e Política Agrícola voltada para a barriga do brasileiro e 

não dos gringos. 

                                                             
9 COELHO; MORETI; MESSIAS. Ob. Cit. p. 174. 
10 COELHO; MORETI; MESSIAS. Idem; MIRANDA, Orlando. Sindicato e Classe Operária: história do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Tese (livre-docência) - Departamento de Ciências Sociais, FFLCH-USP. 

São Paulo, 1987. Volume 2, p. 351. 
11 Também era denominado Suplemento ou Informativo. 
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 Tem mais: Total Liberdade e Autonomia Sindicais, Fim das Intervenções nos 

Sindicatos, Formação de Comissões de Trabalhadores por Empresas, com plena 

estabilidade no emprego.
12

 

Em maio de 1986 aconteceu um “show-comício” de 1º de Maio, que, segundo informa 

o jornal, reuniu uma multidão de 80 mil pessoas no Largo de Osasco. Os redatores destacaram, 

entre outros fatos, as falas do então Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto e de Antonio 

Toschi, além de relembrar a conquista de jornada menor de trabalho “para praticamente 97% 

dos operários da região” no ano anterior e a história da data, originada da luta de operários dos 

EUA em 1886, 100 anos antes.13 

Por causa da já referida instabilidade econômica, a ocupação do espaço público do 

centro de Osasco, a pressão sobre os patrões, a crítica aos planos do governo Sarney, as 

reivindicações e as greves, são recorrentes no discurso e nas informações veiculados nas 

publicações oficiais do sindicato em 1986 e nos anos seguintes.14 Por exemplo, através da 

edição de setembro de 1988 do jornal Visão Trabalhista, o Sindicato convocou a categoria para 

participar de uma campanha salarial, tendo como pauta principal o aumento 15% com reposição 

de perdas salariais causadas pelo constante aumento da inflação, além de outros 118 itens 

aprovados em assembleia, a serem discutidos com a Fiesp.15 Num texto cuja chamada tem por 

título “REPOSIÇÃO DO QUE A INFLAÇÃO COMEU”, são trazidos dados sobre os reajustes 

e antecipações de salário para argumentar contra as perdas causadas pela inflação, o que 

demonstra como os metalúrgicos tiveram que lutar constantemente para sanar os prejuízos 

advindos principalmente das medidas econômicas falhas do governo Sarney. 

De 1.º de novembro de 87 a 1.º de setembro de 1988, nossa categoria teve os 

salários reajustados em 379%, somando-se as URPs e as antecipações de 10%, em 

fevereiro, 5,05 % em maio e 4% em junho. Mesmo assim, estávamos perdendo para 

a inflação em 7,64%. Agora, isso já está maior.
16 

Outra informação importante trazida pelos redatores do jornal é a afirmação da união 

entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e os de São Paulo e Guarulhos, reunindo “mais 

                                                             
12 Suplemento Visão Trabalhista, 14 a 30 de março de 1985, verso. Está e outras edições do Boletim e do Jornal 

foram copiadas de exemplares guardados no Acervo do Centro de Memória Sindical. Fundo do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco, Caixa 09 G e Pasta do Jornal Visão Trabalhista (1986-2000). 
13 Jornal Visão Trabalhista, nº 50. Maio de 1986. 
14 Informativo Visão Trabalhista. Edições: 20 a 25 de janeiro, 3 a 8 de fevereiro, 3 a 8 de março e 14 a 19 de julho 

de 1986. Boletim Visão Trabalhista: Edições de 6 a 11 de abril, 25 a 30 de maio de 1987, 1 a 6 de junho e 18 a 22 

de junho de 1987. E de 21 a 24 de fevereiro de 1989; Jornal Visão Trabalhista, nº 55. Janeiro de 1989 e nº 57. 

Março de 1989. 
15 Jornal Visão Trabalhista, nº 54. Setembro de 1988. Página 1. 
16 Idem. Página 2. 
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de 500 mil metalúrgicos lutando por seus direitos”.17 Tal fato permite supor que os metalúrgicos 

dessas cidades, juntamente com os da região do ABC Paulista, formavam um amplo e 

importante grupo de pressão sobre patrões e governos. 

Devido ao contexto econômico, era de se esperar grandes mobilizações de 

trabalhadores. As greves de metalúrgicos aumentaram no país, “principalmente no Estado de 

São Paulo”. O que segundo Leandro Santos “se deve a vários motivos, dentre eles: o 

afrouxamento do regime militar após a Anistia e, mais especificamente, ao aumento da inflação 

e à crise econômica que assolou o país durante a década de 1980.” Entre 1980 e 1989 

aconteceram 81 greves, segundo dados do Sistema de Acompanhamento de Greves do DIEESE. 

(SANTOS, 2012, p. 20). 

Estando em desvantagem contra a oscilante situação econômica do país naquela década, 

o Sindicato não conseguiu evitar as demissões em massa, como a que ocorreu em junho de 1987 

nas empresas Cobrasma e Braseixos. Em texto assinado por Cláudio de Camargo Crê, 

presidente do Sindicato entre 1987 e 1997 (SANTOS, Idem.), o governo federal é apontado 

como culpado pelas demissões: 

As demissões em massa, como já prevíamos, começaram a acontecer. Elas 

são frutos da incompetência e irresponsabilidade do governo federal, que reduzindo o 

poder de compra dos salários, diminui o consumo e, logicamente, a produção, jogando 

milhares de trabalhadores e suas famílias, na rua da amargura. Na semana passada, 

duas grandes empresas de nossa base demitiram em massa. A Cobrasma demitiu 350 

companheiros e a Braseixos 280.
18 

Os metalúrgicos, então, demonstraram grande solidariedade e organização. O sindicato 

tentou parar as demissões em conversa com a diretoria da Cobrasma, porém sem sucesso. Uma 

greve em solidariedade aos demitidos foi realizada no dia 1º de julho, e segundo o Visão 

Trabalhista, teve adesão de todos os metalúrgicos. Eles paralisaram a empresa, conseguindo 

assim a garantia do pagamento de salários, direitos e concessão de benefícios aos demitidos, 

além de um compromisso de negociação com o sindicato em caso de novas demissões.19  

Outra vez as medidas econômicas tomadas pelo governo Sarney prejudicaram e 

ameaçaram os trabalhadores, o que continuaria a ocorrer nos governos Collor e Itamar Franco, 

com a continuidade da instabilidade econômica do país. 

                                                             
17 Jornal Visão Trabalhista, nº 54. Setembro de 1988. Página 1. 
18 Jornal Visão Trabalhista, 7 a 11 de julho de 1987. 
19 Idem. 
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A instabilidade da economia brasileira no período 1990-1994. 

No começo da década de 1990, a inflação persistia como um dos grandes problemas do 

país. Como seu antecessor, o governo Collor tentou resolver o problema da inflação através de 

planos econômicos, os planos Collor 1 e 2. Esse período também ficou marcado, segundo 

Lavinia Castro, pelo esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de 

importações, pela abertura comercial e pela estabilização da economia através do Plano Real.20 

O Plano Collor 1 teve como principais medidas a reintrodução do cruzeiro como moeda, 

o congelamento de preços, o controverso e bastante criticado “sequestro de liquidez”, o 

aumento e a criação de novos impostos, a diminuição nos prazos de recolhimento, a “suspensão 

de benefícios e incentivos fiscais não garantidos pela Constituição”, o “combate à sonegação” 

fiscal e a implementação de “um regime de câmbio flutuante”. Segundo Castro, o plano 

“propunha resolver o problema da alta inflação através de uma desindexação parcial da 

economia e desoneração temporária do pagamento de juros sobre a chamada ‘moeda 

indexada’”. Porém, de acordo com um crítico do plano, citado por Castro, este não atacava o 

fator gerador de inflação, o fluxo de moeda.21 Como seus antecessores, o plano funcionou 

durante poucos meses22, tendo resultados muito negativos para a economia nacional: 

O impacto imediato foi uma grande desestruturação do sistema produtivo com corte 

nas encomendas, semiparalisia na produção, demissões, férias coletivas, redução nas 

jornadas de trabalho, redução nos salários, deflação, atraso nos pagamentos de 

dívidas, expansão no volume e no prazo dos créditos comerciais, desenvolvimento de 

meios de pagamento alternativos. Enfim, o choque sobre os estoques monetários 

gerou profunda desestruturação em termos de condições de emprego e de produção, 

provocando uma retração do PIB da ordem de 8% no segundo trimestre de 1990.
23 

O Plano Collor II tinha como objetivo “conter as taxas de inflação, na época em torno 

de 20% ao mês”. Para isso, as medidas tomadas foram a “racionalização dos gastos nas 

administrações públicas”, o corte de despesas, a “aceleração do processo de modernização do 

parque industrial” e a desindexação da economia. O plano teve resultados positivos na 

                                                             
20 CASTRO, Lavinia Barros de. Privatização, abertura e desindexação: a primeira metade dos anos 90 (1990-

1994). In: GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros; HERMANN, Jennifer (Org.). 

Economia brasileira contemporânea: [1945-2010]. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. pp. 131-133. 
21 Ibidem. p. 138-140. 
22 Ibidem. p. 141. 
23 GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Ob. Cit. p. 440. 
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diminuição da inflação, porém foi desacreditado por causa dos escândalos, denúncias de 

corrupção e pelo processo de impeachment contra Fernando Collor. Após a renúncia de Collor, 

o Vice-Presidente Itamar Franco assumiu o governo.24 A partir de 1994, através do Plano Real, 

finalmente conseguiram acabar com a hiperinflação e estabilizar a economia. 

Sob influência do neoliberalismo, outras duas políticas econômicas implantadas pelo 

governo Collor tiveram significativa importância nesse período, a abertura comercial e as 

privatizações. A abertura comercial ou “liberalização comercial e financeira” da economia 

brasileira foi realizada através da “redução de tarifas [de importação], eliminação dos incentivos 

às exportações [...] e adoção do sistema de câmbio flutuante”.25 Já as privatizações foram 

realizadas através do Plano Nacional de Desestatização. “Através dele, pretendia-se: 1) 

contribuir para o redesenho do parque industrial; 2) consolidar a estabilidade; e 3) reduzir a 

dívida pública (via aceitação de títulos como moeda de privatização). Além disso, foi permitida 

a utilização dos cruzados novos bloqueados como recursos para a privatização [...]”. Devido a 

diversos fatores, a quantidade de privatizações (33 no total) foi menor do que o governo 

esperava. A maior parte delas ocorreu nos setores “de siderurgia, petroquímica e fertilizantes”.26 

 

A desindustrialização em Osasco. 

A indústria brasileira foi bastante afetada pela instabilidade econômica dos anos 1980. 

Para Barjas Negri “a indústria brasileira teve um desempenho considerado sofrível, resultado 

das políticas de ajuste macroeconômico do início da década e da trajetória da inflação crônica 

do seu final. A taxa de crescimento dos anos 80 foi bem inferior à da década anterior [...].” 

(NEGRI, 1994, p. 159). 

De acordo com dados do IBGE, a taxa de crescimento da produção das indústrias de 

transformação variou bastante no período 1980-1989.27 Conforme os números da Tabela 1 

adiante, houve crescimento em 1980, 1984, 1985 e 1986, baixo crescimento em 1987 e 1989 e 

decréscimo em 1981, 1982 1983 e 1988. 

 

                                                             
24 CASTRO, Lavinia Barros de. Ob. Cit. p. 141-142. 
25 CASTRO, Lavinia Barros de. Idem. p. 136; GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR. Ob. Cit. p. 

442. 
26 CASTRO, Lavinia Barros de. Ibidem. p. 136-137. 
27 IBGE. Anuário estatístico do Brasil - 1990. Rio de Janeiro: IBGE. 1990. p. 437. 
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Tabela 1: Taxas anuais de crescimento da produção industrial (Base: ano anterior = 100) 

Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Indústria de 

Transformação 

9,11 -10,38 -0,18 -5,85 6,17 8,34 11,30 0,95 -3,41 3,14 

Tabela “8- Taxas anuais de crescimento da produção industrial, segundo as classes e gêneros de indústria e 

categorias de uso 1978-1989” – Fonte: IBGE. 

A indústria paulista foi a mais prejudicada pela instabilidade econômica dos anos 1980. 

Por concentrar a maior parte da indústria nacional, bem como a maior parte da população, o 

estado de São Paulo teve sua economia mais afetada. No caso da indústria houve, por exemplo, 

desemprego massivo, redução da atividade, “queda do nível de investimento” e perda da 

participação do estado “no produto da indústria de transformação brasileira” de 54,4% em 1980 

para 49,2% em 1990.28 

O período 1990-1994 também teve resultados negativos para a indústria brasileira. 

Conforme dados do IBGE, o PIB retraiu em 1990 (-4,4%), pouco cresceu em 1991 (1,1%), e 

caiu em nível menor em 1992 (-0,9%); a indústria de transformação nacional registrou quedas 

na taxa de produção de -2,35 e -4,08 em 1991 e 1992, e crescimento de 8,07 e 7,74 em 1993 e 

1994.29 Em São Paulo, segundo a Fundação Seade, o percentual de pessoas ocupadas na 

indústria de transformação da Grande São Paulo caiu de 31,2 em 1990 para 25,3 em 1994.30 

Em Osasco, houve diminuição dos empregos na indústria de transformação nesse 

contexto. De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 

do Trabalho e Emprego, os empregos em números absolutos eram 40.291 em 1988, aumentaram 

para 43.243 em 1989, diminuíram para 32.939 em 1991 e para 30.072 em 1993.31 Uma queda 

                                                             
28 NEGRI, Barjas. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo (1880-1990). Campinas-SP, 1994. 

Tese (doutorado) – IE-UNICAMP. p. 160, 166-168. 
29 EMPLASA. Sumário de Dados da Grande São Paulo, 1993. São Paulo: EMPLASA. 1994. p. 168. “Tabela 

VIII.4 – Produto Interno Bruto a Preços de Mercado: Total e “per Capta” 1980/1992”; IBGE. Anuário estatístico 

do Brasil - 1995. Rio de Janeiro: IBGE. 1995. p. 4-75. “Tabela 4.62 – Taxas anuais de crescimento da produção 

industrial, por classe e gênero de indústria – 1991-1994; Base: 1991= 100”. 
30 _______. Sumário de Dados da Grande São Paulo, 1994. São Paulo: EMPLASA. 1995. p. 115. “Tabela VI.3 – 

Pessoas Ocupadas, segundo o Setor de Atividade Econômica do Trabalho Principal: 1985/1994”. 
31 _______.  Sumário de Dados da Grande São Paulo – 1990. São Paulo: EMPLASA. 1990. p. 168. “Tabela II.5.57 

Município de Osasco: Estabelecimentos e Empregos, segundo Setores, Ramos e Gêneros de Atividade Econômica: 

1988”; Sumário de Dados da Grande São Paulo, 1993. São Paulo: EMPLASA. 1994. p. 223. “Tabela IX.47 

Município de Osasco: Estabelecimentos e Empregos, Segundo Setores, Ramos e Gêneros de Atividade 

Econômica: 1989”; Sumário de Dados da Grande São Paulo, 1994. São Paulo: EMPLASA. 1995. p. 168. “Tabela 

VII.43 Município de Osasco: Estabelecimentos e Empregos, segundo Setores, Ramos e Gêneros de Atividade 

Econômica: 1991. SDGSP 1994”; Sumário de Dados da Grande São Paulo, 1995. São Paulo: EMPLASA. 1996. 

p. 192. “Tabela VII.42 Município de Osasco: Estabelecimentos e Empregos, segundo Setores, Ramos e Gêneros 

de Atividade Econômica: 1993”. 



30 

 

expressiva que tenderia a se agravar nos anos seguintes, com o fechamento de fábricas e de 

setores de produção industrial na região central. 

Nesse contexto de diminuição dos empregos industriais, as notícias sobre protestos, 

reivindicações e demissões continuaram frequentes no jornal e no Boletim Visão Trabalhista. 

Por exemplo, em março de 1991 os trabalhadores da Cobrasma fizeram greve, ocupando as ruas 

do centro e parando o trânsito de Osasco. Eles protestavam contra novas demissões “anunciadas 

junto com a concordata” da empresa. Com a pressão da manifestação e a exposição na televisão, 

conseguiram os seguintes resultados: 

[...]. Na Cobrasma, das cento e cinquenta demissões anunciadas 40 foram 

suspensas e 110 entraram no esquema de voluntariado, com quem quer sair ocupando 

o lugar dos que foram demitidos sem querer deixar a empresa e, mais importante, o 

patrão foi obrigado a dar satisfações aos trabalhadores numa assembleia movida pelo 

Sindicato, fato raro na história das relações capital/trabalho no Brasil.
32 

O Sindicato também pressionou o Prefeito Francisco Rossi a “trabalhar em defesa dos 

empregos ameaçados pela recessão e o calote patrocinados pelo governo Collor”. O Prefeito 

então foi “para Brasília pedir ao governo que pague os milhões de dólares que deve à empresa 

e que ajudaram a provocar o pedido de concordata e a ameaça de falência.”33 A Cobrasma iria 

de fato falir dentro de poucos anos, somando-se às indústrias que encerraram as atividades na 

região central de Osasco nos anos 1990. 

 

Antes da década de 1990, a Comabra (Companhia de Alimentos do Brasil), dona do 

Frigorífico Wilson, situado em Industrial Autonomistas, teve a falência decretada em 1988, 

deixando de funcionar. A empresa, que estava em crise desde 1978, teve sua situação financeira 

agravada pela recessão e pela hiperinflação ocorridas nos anos 1980. Diante de uma situação 

de grande prejuízo, seus empregados se organizaram e ocuparam o frigorífico, com o objetivo 

de garantir o pagamento do dinheiro que a empresa lhes devia.34  

No final de 1992 começava a demolição do Cotonifício Beltramo.35 Em 1994, três 

indústrias fecharam na cidade. A Lonaflex, “fabricante de lonas e de pastilhas de freios”, fechou 

                                                             
32 Jornal Visão Trabalhista, nº 67, março de 1991. 
33 Idem. 
34 Jornal Primeira Hora, nº 196, 3 a 9 de dezembro de 1988, página 2. 
35 OLIVEIRA, José Alves de. Demolição da indústria de tecidos Cotonifício Beltramo, Osasco. 1992. 1 fotografia. 

Colorida. 20,3 x 25,3 cm. Acervo do Centro de Documentação Histórica de Osasco (CDHO-UNIFIEO), código 
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sua planta na avenida dos autonomistas, transferindo suas instalações para Caxias do Sul – RS. 

A Eternit, fabricante de produtos de amianto e fibrocimento, “fundiu-se à Brasilit para formar 

a Eterbrás”, transferindo-se para Capivari – SP. A Cobrasma (Companhia Brasileira de Material 

Ferroviário), fechou sua fábrica depois de “quase cinquenta anos em Osasco”, demitindo cerca 

“de 1.500 dos 1.900 funcionários” da unidade. Permaneceu em atividade somente “o escritório 

central, onde” funcionava “toda a parte comercial e administrativa da rede, composta ainda 

pelas unidades de Hortolândia e Volta Redonda”.36 

No final de fevereiro de 1995, os diretores da indústria Santista Têxtil (na época do 

Grupo Bunge) e da rede varejista multinacional Carrefour, assinaram um contrato de parceria 

com o Prefeito Celso Giglio. A Santista havia vendido seu terreno para o Carrefour, encerrando 

assim as atividades em Osasco. A empresa já havia fechado também suas duas unidades mais 

antigas em 1992, transferindo a produção destas para a Karibê S.A., localizada em Santa Isabel 

- SP.37 Em março de 1997, 550 metalúrgicos que seriam demitidos resolveram aguardar a 

proposta de rescisão contratual da Ford, que fechou sua fundição em Osasco naquele ano.38  

No final do ano 2000, a Asea Brown Boveri (ABB Ltda.), multinacional do setor de 

energia (elétrica, eólica, fóssil), automação e robótica, decidiu desativar sua “fábrica de motores 

elétricos de grande porte”, substituindo-a por uma oficina de serviços de manutenção, 

recuperação e aumento de potência de motores e outras máquinas. A decisão fazia parte da 

estratégia comercial da empresa, que priorizou o investimento no “mercado de serviços de 

engenharia e manutenção industrial”, mais lucrativo naquela época.39 No final da década de 

2000, os únicos produtos industriais ainda feitos naquela unidade da ABB eram os 

equipamentos elétricos de baixa tensão. A maior parte da área da empresa era ocupada pelas 

                                                             
I.004. Fotografia reproduzida na página 37; Primeira Hora, nº 427, 3 a 9 de julho de 1993, página 2. Acervo do 

CDHO; Primeira Hora, 16 a 22 de abril de 1994. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
36 Jornal Visão Trabalhista, nº 94, Fevereiro de 1994; Primeira Hora. Edições: nº 456, 29 de janeiro a 4 de fevereiro 

de 1994, Código F.002.0377; 12 a 18 de fevereiro de 1994; nº 494, 22 a 28 de outubro de 1994, página 5. Código 

F.002.0411. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 

37 Primeira Hora, nº 511, 25 de fevereiro a 3 de março de 1995, página 3. Acervo do CDHO; CENTRO DE 

MEMÓRIA BUNGE. Histórico Setor Têxtil. São Paulo: Centro de Memória Bunge. 2014. p. 6 e 7. Retirado de: 

http://www.fundacaobunge.org.br/acervocmb/assets/historicos/historico-setor-textil.pdf. Acesso em 31-03-2019. 
38 Reportagens ‘Metalúrgicos da Ford podem fazer greve’ e Demissões unem metalúrgicos da Ford. Folha de São 

Paulo, 22 de março de 1997. Retiradas de: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/3/22/dinheiro/17.html; 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/3/22/dinheiro/18.html. Acessadas em 05/09/2018 e 10/03/2019. 
39 Notícia ‘ABB fecha fábrica de motores’. Copiada do jornal Gazeta Mercantil pelo site Infomet, publicada em 

30/05/2000. Retirada de: https://www.infomet.com.br/site/noticias-ler.php?bsc=ativar&cod=2829. Acesso em 

17/01/2019. 
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oficinas de manutenção, galpões logísticos e prédios e escritórios administrativos.40 Em 2005, 

uma reportagem no Jornal Diário da Região informava que a ABB iria sair da cidade. A 

empresa havia vendido seu enorme terreno para o Grupo Savoy em 2002. O local, então, passou 

a ser ocupado em maior parte pelo Shopping União de Osasco, e em menor medida pela loja do 

grupo atacadista Makro e a unidade do Poupatempo. Também foi cedida uma parcela do terreno 

para a construção da avenida Hilário Pereira de Souza.41 

Na década de 2000 a Hervy, fabricante de louças sanitárias, fechou sua unidade em 

Osasco, transferindo-se definitivamente para Taubaté, na Região do Vale do Paraíba. Criada 

como Cerâmica Industrial de Osasco, foi a primeira indústria da cidade. Desta empresa restaram 

durante algum tempo as instalações abandonadas.42 

Analisando os acontecimentos descritos anteriormente, percebe-se dentre as 

particularidades das empresas algumas características comuns: a saída para outras cidades e a 

pressão decisiva exercida pela instabilidade econômica do período 1980-1994. No segundo 

caso, a Comabra e a Cobrasma vinham de crises particulares que tiveram influência direta 

daquela conjuntura econômica.43 Já no primeiro, Lonaflex, Eternit, Hervy e indiretamente a 

Santista Têxtil, seguem uma tendência de realocação de suas plantas industriais em cidades do 

interior de São Paulo ou de outros estados. Tal tendência caracteriza o processo de 

desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo, que vem ocorrendo desde os 

anos 1970. 

Dentre os fatores que atraíram indústrias para o interior paulista, foram decisivos os 

investimentos estaduais, efetuados durante as décadas de 1970 e 1980, em infraestrutura viária 

(construção e ampliação de rodovias e estradas, ampliação e modernização de ferrovias, 

construção da Hidrovia Tietê-Paraná), telecomunicações, infraestrutura urbana, pesquisa e 

tecnologia. Grande parte desses investimentos foram realizados com recursos federais, 

principalmente do II PND, que também teve investimentos importantes em geração e 

                                                             
40 Baseio essa descrição na minha memória como empregado terceirizado do setor de contabilidade da ABB entre 

dezembro de 2007 e agosto de 2010. Como documento probatório anexei cópia do meu “CONTRATO DE 

APRENDIZAGEM” aos anexos desta monografia (páginas 97 e 98). Neste documento a “Cláusula Primeira” 

especifica aquela empresa como meu local de trabalho. 
41 Diário da Região. Edições: 5 e 6 de março de 2005, página 6. 7510, 1 e 2 de julho de 2006, página 5. Arquivo 

do Diário da Região; Também baseio essas afirmações em minha memória como empregado terceirizado da ABB. 
42 Reportagem ‘Prefeitura derruba prédio da primeira indústria de Osasco’. Agência Mural – Folha de São Paulo. 

Publicada em 29 de janeiro de 2014. Retirada de: https://mural.blogfolha.uol.com.br/2014/01/29/prefeitura-

derruba-predio-da-primeira-industria-de-osasco/. Acesso em 05/09/2014. 
43 Primeira Hora. Edições: 196, 3 a 9 de dezembro de 1988, página 2; 22 a 28 de outubro de 1994, página 5. 

Código F.002.0411. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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distribuição de energia, petroquímica, agroindústria e parques tecnológicos. O Plano, através 

da sua “estratégia de desenvolvimento urbano”, contribuiu para a desconcentração industrial da 

RMSP para o interior e “de São Paulo para o restante do país”.44 Os municípios do interior 

também procuraram atrair empresas através de políticas de incentivo nas formas de 

“investimento em infra-estrutura urbana, doação de terrenos, isenções de impostos e taxas 

municipais, ressarcimento dos investimentos em infraestrutura realizados pelas indústrias, 

criação de Distritos Industriais, entre outros.”45 

 Dentre os fatores que levaram as indústrias a sair da RMSP, tiveram bastante peso: os 

gastos e o tempo perdido com transporte numa metrópole que cresceu desordenadamente e que 

ainda tem um trânsito de veículos intenso e complicado; a “valorização imobiliária” e o 

aumento de impostos; restrições à concessão de incentivos econômicos a instalação de novas 

indústrias; “restrições impostas pela legislação ambiental”; fortalecimento dos sindicatos a 

partir do final da década de 1970, que como visto anteriormente, foram grupos importantes de 

pressão sobre o patronato industrial; os prejuízos causados pela instabilidade econômica, que 

foram maiores na RMSP.46 

A instabilidade econômica prejudicou bastante as indústrias de Osasco, principalmente 

nos anos 1990, quando, conforme demonstrado anteriormente, houve drástica redução dos 

empregos e pressão dos sindicatos, o que contribuiu para a saída das empresas. O trânsito da 

região central também devia encarecer os custos, porque a estrutura viária daquela área era 

deficiente; por exemplo, durante muito tempo, só uma ponte sobre o rio Tietê interligou 

diretamente a região central e a zona norte da cidade.47 Pode-se acrescentar ainda, a pressão 

exercida pelos órgãos de fiscalização do trabalho, como nos diversos casos de contaminação 

por amianto na Eternit, que motivaram a abertura de processos judiciais. Em 2016, “a empresa 

foi condenada a pagar mais de R$ 400 milhões de indenizações por expor trabalhadores ao 

amianto.”48 

 

                                                             
44 Cf. NEGRI, Barjas. Ob. Cit. p. 172-244; CLEPS, Geisa. A desconcentração industrial no Estado de São Paulo e 

a expansão do comércio e do setor de serviços. Caminhos de Geografia, vol. 4, nº 9, jun. 2003. p. 68-72. 
45 NEGRI, Barjas, Ob. Cit. p. 180. 
46 Idem. p. 155, 181, 182; ARAUJO, Maria de F. I. ‘Mapa da estrutura industrial e comercial no Estado de São 

Paulo. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade, v.13, n.1-2, 1999, p.40-41. 
47 Cf. POLIMAPAS EDITORA. Planta Polivisual da cidade de Osasco. Escala 1: 15.000. São Paulo: Polimapas 

Editora. 1983. Coleção da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, Osasco. 
48 Reportagem ‘Eternit sofre condenação milionária por expor trabalhadores ao amianto em Osasco’. Visão Oeste, 

01 de março de 2016. Retirado de: https://www.visaooeste.com.br/eternit-sofre-condenacao-milionaria-por-expor-

trabalhadores-ao-amianto-em-osasco/. Acesso em 02/04/2019. 
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Tanto a Hervy como a Cobrasma, devido a suas histórias, têm significativo peso 

simbólico em memórias sociais de moradores de Osasco. Porém, a história da Cobrasma foi 

melhor recuperada, tendo Antônio Carlos Roxo escrito uma tese bastante detalhada sobre 

aquela empresa. Vejamos a seguir como a empresa entrou em crise e encerrou suas atividades 

em Osasco. 

No contexto do II PND, O Governo Geisel estipulou uma meta de produção de 24.550 

vagões em 5 anos, incentivando e pressionando o aumento da capacidade de produção do setor 

de material ferroviário. A Cobrasma foi pressionada a aumentar sua produção de vagões para 

3000 por ano. Para atingir essa capacidade de produção ela tinha como alternativas ampliar a 

fábrica de Osasco ou construir uma nova em Sumaré (atualmente Hortolândia), na Região de 

Campinas. A segunda alternativa, mais cara e mais arriscada, foi a escolhida.49 Os benefícios 

do investimento eram incertos, porém as sinalizações positivas do governo e a conjuntura 

econômica favorável ao setor ferroviário naquela época incentivaram-na a assumir os possíveis 

riscos.50 

A empresa teve um grande empréstimo concedido pelo BNDES, em grande parte usado 

para a construção da fábrica de Sumaré, o que aumentou muito a sua capacidade de produção. 

No entanto, as metas e promessas do governo Geisel para o setor ferroviário não se cumpriram. 

Encomendas foram postergadas, pagamentos foram atrasados, a Cobrasma sofreu um calote de 

milhões de cruzeiros, a produção oscilava e uma grande dívida havia sido contraída. Na 

conjuntura econômica recessiva e inflacionária do começo da década de 1980, o endividamento 

da empresa passou a crescer mais que o seu faturamento. Além disso, ela ficou com muita 

capacidade ociosa, tendo produzido apenas 450 vagões em 1983. Com a recuperação da 

economia a partir de 1984, houve uma melhora nas vendas de alguns setores.51 

Os erros estratégicos da diretoria da empresa também contribuíram para complicar sua 

situação. A fábrica de Sumaré foi construída com um tamanho maior que o necessário, 

aumentando assim os custo e riscos daquele investimento. Foi distribuída uma grande 

quantidade de lucros e dividendos para acionistas num período de diminuição da produção. 

                                                             
49 MOTTA, Antônio Carlos C. R. da. Cobrasma: Trajetória de uma empresa brasileira. São Paulo, 2004. Tese 

(Doutorado) – FFLCH-USP. p. 83-86. 
50 Idem. p. 85-88. 
51 Ibidem. pp. 91, 93, 94, 97, 99, 100, 103, 108-114. 
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Houve a opção pela fabricação de carrocerias de ônibus rodoviários com a economia instável, 

e o investimento em novos projetos, mesmo estando em situação financeira desfavorável.52 

O “caso Cobrasma” foi, segundo Roxo, o ponto de inflexão da história da Cobrasma. A 

partir daquele episódio a crise da empresa se acentuaria. O escândalo foi desencadeado em 

meados de 1986, por causa da tentativa de aumentar o capital da empresa (que estava em má 

situação financeira) através da emissão de uma enorme quantidade de ações no mercado 

financeiro. Não haveria problema em tal operação, não fosse a administração tê-la feito com 

base em projeções de lucro que foram demonstradas serem irreais, e que para Roxo, foram 

deliberadamente fraudadas para atrair compradores. Como resultado, as ações da empresa 

despencaram, ela perdeu a confiança do mercado financeiro, dos investidores e dos clientes, o 

que a colocou em sérias dificuldades de financiamento dali em diante.53 

Houve grande repercussão na imprensa e muitas reclamações de investidores. Então, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo contra os 

responsáveis e contra a Cobrasma. Os julgadores do inquérito votaram pela punição da maior 

parte dos responsáveis e da empresa, determinando o pagamento de multas num total de 250 

milhões de cruzados. Contudo, os “apenados” entraram com recurso no “Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional, e julgados, tanto os diretores da Cobrasma quanto as 

instituições agentes financeiros foram absolvidos por unanimidade.” Uma denúncia criminal 

foi feita pela Procuradoria Federal em 1988, mas o processo foi arquivado em 1999, por ordem 

de um juiz envolvido em corrupção, que absolveu os acusados em seu parecer.54 

Como efeito direto do escândalo, a Braseixos foi vendida para a multinacional 

americana Rockwell em 1987, que posteriormente também adquiriu a Brasprensas, outra 

empresa do grupo Cobrasma. A venda da “parte boa da empresa” trouxe alívio momentâneo, 

porque esta continuava dependendo de encomendas do setor ferroviário estatal, que havia 

entrado em crise. Tal circunstância resultou em cancelamentos e atrasos de pagamentos.  

Numa conjuntura econômica nacional desfavorável e com sua situação financeira em 

franca deterioração, a Cobrasma pediu concordata em 1991. Através desta medida, seus 

administradores esperavam criar condições para “retomar seu equilíbrio financeiro e, com isto, 

o equilíbrio de produção.” A concordata foi suspensa em 1993, porém a situação ruim persistiu. 

                                                             
52 MOTTA, Antônio Carlos C. R. da. Ob. Cit. pp. 88, 89, 100, 107. 
53 Idem. pp. 115-121, 127, 128. 
54 Ibidem. pp. 120, 121, 125-130. 
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Com dívidas milionárias com o governo federal e com os funcionários restantes, a fábrica de 

Osasco foi fechada no final de outubro de 1994. Isso representou o fim da empresa, apesar da 

continuidade do processo de encerramento das atividades nos anos seguintes.55 

                                                             
55 MOTTA, Antônio Carlos C. R. da. Ob. Cit. pp. 192, 195-199, 202, 203, 219, 220, 224, 225, 228, 230; Primeira 

Hora. Edição nº 494, 22 a 28 de outubro de 1994, página 5. Código F.002.0411. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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3 OS NOVOS ESTABELECIMENTOS E A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO 

1994-2010 

O processo de desindustrialização foi um dos fatores que possibilitou a transformação 

espacial na região central de Osasco. Lugares que desde a primeira metade do século XX 

tiveram como função a produção industrial, passaram a ser ocupados por estabelecimentos de 

comércio e serviços. Em menor medida, surgiram residências. O espaço que já era usado pelo 

setor terciário ganharia maior dinamismo e importância na economia da cidade.  

Este capítulo trata das transformações de alguns daqueles espaços industriais, 

convertidos em estabelecimentos de comércio e serviços entre 1992 e 2009. Por outro turno, 

analisaremos a influência da economia nacional no período 1994-2010 sobre este município. 

 

Os primeiros estabelecimentos de comércio e serviços (1992-1995) 

 

Figura 3 – Demolição da indústria de tecidos Cotonifício Beltramo, Osasco. 1992. OLIVEIRA, José Alves de. 1 

foto [cópia]. Colorida. 20,3 x 25,3 cm. Acervo do CDHO-UNIFIEO, referência I.004. 
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A Figura 3 reproduz as ruínas de uma velha fábrica durante sua demolição, entre 1992 

e 1993. O teto havia sido derrubado, podem ser vistos dois trabalhadores ao fundo. É possível 

perceber que o lugar era antigo. A armação de madeira do que fora o teto, as paredes com 

pintura descamada e as grades de ferro das janelas indicam para a demolição, e antes dela, 

inscrevem o prédio numa situação de abandono. A foto adiante pode demonstrar como a 

estrutura era velha: 

 

Figura 4 – Demolição da indústria de tecidos Cotonifício Beltramo, Osasco. 199-. OLIVEIRA, José Alves de. 1 

foto [cópia]: color; 29,7 x 21,2 cm. Acervo do CDHO-UNIFIEO, referência I.017. 

A Figura 4 mostra também a deterioração do velho cotonifício, destaca-se o padrão das 

paredes externas do edifício e a amplidão do espaço, própria para a atividade industrial. 

A fábrica de tecidos havia sido construída no final do século XIX, fazendo parte da 

“Sociedade de Exportação e importação Enrico Dell’Acqua”, fundada em 1895, sendo Antônio 

Agu um dos sócios. A partir de 1923 este estabelecimento passou a se chamar “Fábrica de 
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Tecidos Beltramo & Cia.”1 Em seu lugar, foi construído o Osasco Plaza Shopping. Antes disso, 

na parte do terreno voltada para a rua Antônio Agu, estava em atividade um prédio retangular 

onde funcionava a loja de departamentos Magazine Pelicano e a escola particular Colégio Seta.2 

O Shopping Center foi inaugurado em 18 de abril de 1995. O estabelecimento teve 

“aproximadamente 30.000 visitantes” no seu primeiro dia de funcionamento. Numa área 

construída de 26.000 m², oferecia “ao consumidor duzentas lojas, além de uma praça de 

alimentação, outra de eventos culturais”, três salas de cinema e um estacionamento para 

setecentos veículos. O superintendente do shopping estimava que seriam empregadas 1.500 

pessoas. Dentre as lojas que passariam a funcionar no shopping, encontravam-se várias marcas 

famosas de diferentes ramos: McDonald’s, KFC, Casas Bahia, Levi’s, Hering e Nicoboco. 

Além de um centro de compras, o local foi idealizado para ser um centro de lazer3, entretanto, 

um lazer claramente associado ao consumo, seja nas salas de cinema ou nas lojas fast-food da 

praça de alimentação. 

 

Figura 5 – Demolição da Eternit, em 2 de maio de 1995. 1 fotografia [cópia]. Colorida. 3508 x 2480 pixels. 

Retirada de: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE OSASCO E REGIÃO. Uma história sem heróis: registro 

da luta por saúde segurança dos trabalhadores. São Paulo: Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. 2011. 

p. 60. 

                                                             
1 COELHO, Maria Inês Zampolim. Osasco: Geografia, violência e segurança pública. Osasco: Fundação Instituto 

Tecnológico de Osasco – FITO, 2001. p. 40, 42. 
2 Primeira Hora, nº 427, 3 a 9 de julho de 1993, página 2. Acervo do CDHO – UNIFIEO; Mosaico 1994. 1 imagem 

[jpg]; Preto e branco. 2635 x 2222 pixels. DCG-SEHDU-PMO. 2017. Ver Documentos (páginas 90 e 91). 
3 Primeira Hora. Edições: nº 518, 15 a 21 de abril de 1995, p. 8; nº 519, 22 a 28 de abril de 1995, caderno 2, p. 

13-15; nº 515, 25 a 31 de março de 1995; nº 427, 3 a 9 de julho de 1993, página 2. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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A Figura 5 é simultaneamente registro e representação de uma parte do processo de 

transformação ocorrido com uma parcela das indústrias que deixou de existir na região central 

de Osasco.  

Destaca-se na imagem, primeiramente, o guindaste, máquina que reduziu a edificação 

da fábrica aos escombros vistos em volta. Em segundo lugar, uma placa com a logomarca da 

Eternit tombada e parcialmente destruída, que pode ser lida como representação da saída 

daquela indústria. Em terceiro, vê-se à esquerda e acima da placa tombada, uma caixa d’água 

onde foi pintada a logomarca da multinacional Carrefour, empresa que também estava 

construindo um hipermercado no terreno vizinho. No terreno da Eternit foram construídos um 

hipermercado Walmart e uma loja Sam’s Club. Assim como o Cotonifício Beltramo, as fábricas 

da Eternit e da Santista Têxtil estiveram durante muito tempo na cidade, tendo sido instaladas 

em 1941 e em 1950, respectivamente.4 

A loja do Carrefour foi inaugurada em novembro de 1995. Foi a quarta unidade da rede 

varejista na região Oeste metropolitana. Tinha uma área construída de vinte e cinco mil metros 

quadrados, “estacionamento para 1500 veículos” com posto de gasolina próprio, além de “um 

mini shopping com lojas e área de alimentação” e um “Garden Center” anexo.5 

Na coletiva de imprensa realizada no dia 8 de novembro, “o diretor regional da empresa” 

e o “diretor da loja” de Osasco destacaram o potencial consumidor da Região Oeste e 

explicitaram seu público alvo: 

Durante a entrevista, os diretores disseram apostar no potencial da região 

Oeste e pretendem atender, além da população de Osasco, moradores de Barueri, 

Carapicuíba, Cotia, Itapevi e dos bairros paulistanos Jaguaré, Rio Pequeno e Butantã. 

Para Baptistello, a região tem “um forte crescimento industrial e uma renda média de 

R$ 1.100.00 mensais.
6 

Essas afirmações dos diretores do Carrefour podem ser interpretadas como fatores de 

atração para a instalação daquele empreendimento em Osasco. 

O Walmart Supercenter foi inaugurado no dia 20 daquele mês, ocupando “23.900 

metros quadrados”, uma grande parte do enorme terreno que antes fora da Eternit, o que 

possibilitou a implantação de um grande estacionamento parcialmente coberto. O Supercenter 

                                                             
4 COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 43. 
5 Primeira Hora. 548, 11 a 17 de Novembro de 1995, caderno 1, página 4. 
6 Idem. 
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foi definido como “um misto de “hipermercado com loja de departamento, com 60.000 itens 

diferentes em estoque”.7 Antes disso, no dia 16 havia sido inaugurada a loja local do Sam’s 

Club, franquia atacadista do Walmart. Um estabelecimento com “10.000 metros quadrados”, 

que ocupou outra grande parcela do terreno e que ofereceria “aos comerciantes da região mais 

de 2.500 itens.”8  

Os hipermercados Carrefour e Walmart foram bastante frequentados no começo de suas 

atividades. Muito provavelmente atraídos pela novidade dos espaços e pelos “preços baixos” 

praticados pelas lojas, milhares de consumidores de Osasco, “das cidades vizinhas e também 

de bairros paulistanos como Butantã, Pinheiros, Jaguaré e Lapa” lotaram os estabelecimentos 

nos seus primeiros dias de funcionamento. O “Carrefour registrou 15.000 compras feitas, com 

a passagem de 45.000 consumidores pela sua loja”. O Walmart, no primeiro sábado de 

funcionamento, “fechou as portas três vezes, para evitar tumulto.” No domingo, fechou 

novamente depois de 6 horas de funcionamento (o expediente programado era de doze horas), 

“por falta de produto. As pessoas compraram tudo.”9 

O consumo permaneceu crescente em dezembro, mês das festas de fim de ano. Segundo 

a revista Veja, a loja do Walmart em Osasco havia batido, “nas vésperas do Natal, todos os 

recordes de vendas, de público e de confusões no setor de supermercados”. Os concorrentes da 

multinacional americana estimavam que: 

[...] o supercenter de Osasco, estimulado pelas compras de Natal, esteja 

gerando 1 milhão de dólares por dia. Imaginando-se que essa estimativa esteja correta, 

e nos outros dias do ano a loja fature 500.000 dólares por dia, é possível chegar a uma 

conta impressionante. Com uma única loja, a de Osasco, que abre inclusive aos 

domingos, a Wal-Mart seria capaz de faturar cerca de 180 milhões de dólares por ano, 

o mesmo volume de vendas de uma empresa de porte médio.
10 

Esse consumo desenfreado faz lembrar um dos efeitos que os congelamentos de preços 

causaram no cotidiano de muitas pessoas que viveram aqueles anos de hiperinflação. A corrida 

aos supermercados para fazer uma grande compra – antes que os preços subissem ou que os 

itens procurados (aqueles em “falta” nos estoques dos supermercados) fossem levados por 

                                                             
7 Primeira Hora. 25 de novembro a 1º de dezembro de 1995, caderno 1, p. 4; Revista Veja. Edição 1424, 27 de 

Dezembro de 1995, p. 78. 
8 Primeira Hora. Edição nº 548, idem. 
9 Primeira Hora. 25 de novembro a 1º de dezembro de 1995, caderno 1, p. 4; Revista Veja. Idem. 
10 Revista Veja. Edição 1424, 27 de dezembro de 1995, p. 79. 
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outras pessoas – se tornou parte da vida cotidiana de muitos brasileiros.11 É possível que essa 

cultura de estoque tenha tido seus reflexos nos primeiros tempos de funcionamento das grandes 

redes de lojas estabelecidas em Osasco. Porém, estas lojas foram inauguradas após a 

estabilização da inflação com o plano real. Aliás, foi o equilíbrio da economia do país, após 

1994, que funcionou como fator importante para a decisão de investir na construção daquelas 

grandes lojas, e não o contrário. A importância da estabilização pode ser percebida na fala do 

gerente do Carrefour Osasco, Carlos Baptistello, registrada no Primeira Hora: “Com a 

estabilização econômica do país, a inflação baixa, as pessoas têm um poder aquisitivo 

melhor”.12 

 

A estabilização da economia no Governo FHC. 

O equilíbrio econômico teve sucesso em decorrência das políticas executadas pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso. Um dos principais objetivos daquelas políticas foi 

evitar que a inflação voltasse a subir, após uma queda nos primeiros meses do Plano Real, fato 

que já tinha ocorrido com os planos econômicos dos governos Sarney e Collor. Para tanto, no 

primeiro mandato de FHC (1995-1998) a política econômica teve como principal componente 

a “desvalorização controlada” da taxa de câmbio e “a alta da taxa de juros nominal”, que 

serviram como contrapesos ao aquecimento da economia no começos do plano.13 

Manter uma taxa de juros elevada foi fundamental para controlar a inflação. A situação 

do mercado internacional também esteve favorável à economia brasileira. Por outro lado, havia 

“um desequilíbrio externo crescente e uma séria crise fiscal”. As importações haviam crescido 

bem mais que as exportações e a dívida externa também aumentou, assim como a dívida 

pública. Somam-se a esses fatos, as crises econômicas de países emergentes (México, em 1995, 

países asiáticos, em 1997 e Rússia, em 1998), que levaram o mercado financeiro internacional 

a reduzir empréstimos ao Brasil, provocando uma crise de financiamento, cujos resultados, a 

política econômica vigente até aquele momento não havia resolvido a contento.14 

                                                             
11 Baseado em: ‘Coletânea de imagens mostra momentos da grande crise de abastecimento causada pelo 

congelamento de preços, em 1986’. Publicação da página Iconografia da História na rede social Facebook. 

Retirada de: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670581730057838&id=240720553043960. 

Acesso em 09/03/2019. 
12 Primeira Hora. Edição nº 548, 11 a 17 de novembro de 1995, caderno 1, página 4. 
13 GIAMBIAGI, Fabio. ‘Estabilização, Reformas e Desequilíbrios Macroeconômicos: Os Anos FHC (1995-

2002)’. In: GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros; HERMANN, Jennifer (Org.). 

Economia brasileira contemporânea: [1945-2010]. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 165-167. 
14 GIAMBIAGI, Fabio. Idem. p. 168-175. 
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Foi nesse contexto que a política econômica mudou no segundo Governo FHC (1999-

2002). Para contornar o problema do financiamento externo, o sociólogo/presidente recorreu a 

um empréstimo junto ao FMI. Uma das condições para a concessão do empréstimo, foi a 

execução de uma política de austeridade fiscal. O governo também trocou a desvalorização 

controlada pelo sistema de câmbio flutuante. No tocante à inflação, foi adotado o regime de 

metas de inflação como sistema de regulação da taxa básica de juros. Se a taxa anual de inflação 

ultrapassasse a meta estimada, a taxa de juros seria aumentada, e quando diminuísse, a taxa de 

juros seria reduzida. Essas medidas, juntamente com uma conjuntura econômica interna 

favorável, cooperaram para manter a inflação controlada naqueles anos.15 

 

Estabelecimentos terciários e prédios residenciais (1998-2001) 

Em janeiro de 1998, foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei complementar 

que alterava o zoneamento de um terreno da Avenida Franz Voegeli, permitindo que a 

cooperativa Paulicoop/Planalto construísse prédios de apartamentos no local. Em troca, a 

empresa “se comprometeu a edificar três importantes equipamentos no jardim Bela Vista: o 

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, a creche Vilma Catan, a nova Funerária 

e o Velório Municipal.”16 

Já em dezembro de 1998, o jornal Primeira Hora noticiou que o Prefeito Silas 

Bortolosso convocaria sessões na câmara de vereadores para aprovar novas alterações na lei de 

zoneamento municipal. Uma das áreas que teria o zoneamento mudado, seria o terreno 

desativado da Lonaflex, que poderia “abrigar uma empresa comercial”. A mudança de 

zoneamento foi aprovada em 1999, mediante parceria entre prefeitura e o Grupo Millo’s 

(detentor de um supermercado na região), que havia adquirido o local.17  

No mês de junho, ocorria a demolição das velhas instalações da empresa, não sem 

provocar problemas. Em consequência de irregularidades referentes ao amianto remanescente 

da fábrica, a obra foi embargada. A demolidora responsável havia feito o serviço: 

[...] sem consulta prévia ao Sindicato da Construção Civil, apesar das 

suspeitas de que os prédios estivessem impregnados de amianto, substância 

cancerígena, matéria prima para as pastilhas de freios e lonas fabricadas pela 

                                                             
15 GIAMBIAGI, Fabio. Ob. Cit. 175-178, 188. 
16 Primeira Hora. 7 de janeiro de 1998, caderno 1, página 3. 
17 Primeira Hora. Edições: 18 a 12 de dezembro de 1998, caderno 1, página 2; 5 a 11 de junho de 1999, caderno 

1, página 3. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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Lonaflex. Também não havia mapa comprovando que a demolição não afetaria o meio 

ambiente e nem para o resíduo do amianto.
18 

A engenheira Fernanda Gianazzi, agente de fiscalização do Ministério do Trabalho (que 

teve seu pé prensado numa porta pelo segurança da obra durante visita frustrada para inspeção 

do local), relatou ao repórter do Primeira Hora, que já havia um precedente de irregularidade 

envolvendo resíduos de amianto na cidade:  

Em 1996 [sic], a Wal-Mart ocupou o terreno onde funcionava a 

Eternit, outra fábrica que utilizava amianto. Os restos da demolição, porém, 

foram parar na Lagoa de Carapicuíba e no Braço Morto do rio Tietê, porque 

eles queriam economizar as despesas com aterro industrial para lixos 

tóxicos.19 

As ações descritas acima revelam um lado da instalação dos novos estabelecimentos 

comerciais naquela área da região central. Os resíduos do amianto provavelmente dispersaram-

se pelo ar da região. Os casos de câncer, na década seguinte, merecem pesquisas que extrapolam 

o escopo desta análise. 

Naquele mesmo ano se iniciaram negociações com os poderes executivo e legislativo 

do município para a instalação de duas instituições de ensino superior. Entre os meses de junho 

e julho foi discutido na câmara municipal outro projeto de lei sobre mudança de zoneamento, 

cuja aprovação permitiu a construção de uma unidade das Faculdades Integradas Zona Oeste 

(FIZO), num terreno que fora de uma empresa de turismo, situado na Avenida Franz Voegeli. 

A faculdade privada, em troca, se comprometeu a construir um equipamento público, “uma 

creche ou um posto de saúde”, em algum bairro da periferia da cidade.20 

Em julho, o Primeira Hora noticiava que a Universidade Bandeirantes de São Paulo 

(Uniban) implantaria uma de suas unidades em Osasco. A instalação do campus foi efetivada 

em outro antigo terreno industrial, localizado na Avenida dos Autonomistas. No lugar havia 

funcionado a empresa Charleroi, indústria do setor de energia elétrica. Para alterar o 

zoneamento da área, a Uniban também firmou parceria com a Prefeitura, se comprometendo a 

“construir o Centro de Eventos do Fundo Social de Solidariedade” no bairro Quilômetro 

                                                             
18 Primeira Hora. 5 a 11 de junho de 1999, caderno 1, página 3. 
19 Primeira Hora. 5 a 11 de junho de 1999, caderno 1, página 3. 
20 Primeira Hora. Edições: 26 de junho a 2 de julho de 1999, caderno 1, página 3; 3 a 9 de julho de 1999, caderno 

1, página 3; 10 a 16 de julho de 1999, caderno 1, página 3; 9 a 15 de outubro de 1999, caderno 1, página 3. Acervo 

CDHO-UNIFIEO. 
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Dezoito.21 Próximo dali, também na Avenida Franz Voegeli, o Centro Universitário FIEO 

(UNIFIEO) estava aumentando o espaço físico de seu campus principal, visando abrigar novos 

cursos.22 

Em 2000 o Primeira Hora noticiava sobre a futura construção de um grande edifício na 

Avenida Dionysia Alves Barreto, no bairro Centro. O local foi projetado para abrigar um “hotel 

de luxo, escritórios normais e virtuais, centro de convenções, shopping com 29 lojas e praça de 

alimentação.”23 

Em dezembro de 2001, o jornal O Diário Regional exibia uma propaganda do Shopping 

Galeria Osasco, localizado entre o calçadão da Rua Antônio Agu e a Rua Primitiva Vianco. O 

estabelecimento informava sobre a execução do seu “Projeto de Revitalização, Modernização 

e Ampliação do mix de lojas.” Tinham sido instaladas, em seu piso térreo, novos 

estabelecimentos, com destaque para uma Praça de Alimentação. No piso superior, destacava-

se as 120 lojas de produtos nacionais e importados.24 Essa propaganda demonstra o esforço de 

modernização empreendido pela administração daquele comércio. A concorrência batia à porta 

com a construção de novos shoppings e a revitalização dos primeiros instalados na região. 

Também em 2001, estavam ocorrendo as obras de construção dos condomínios do 

Jardim Wilson. É o que se pode constatar a partir da fotografia a seguir: 

                                                             
21 Primeira Hora. Edições: 10 a 16 de julho de 1999, caderno 1, página 3; 17 a 23 de julho de 1999, caderno 1, 

página 3; 27 de novembro a 3 de dezembro de 1999, caderno 1, página 3. Acervo do CDHO-UNIFIEO; Correio 

da Manhã, 7 de agosto de 1959, 2º Caderno, página 5.  

Retirado de: http://memoria.bn.br/docreader/WebIndex/WIPagina/089842_06/109160. Acesso em 14/04/19. 
22 Primeira Hora. 17 a 23 de julho de 1999, caderno 1, página 3. Acervo CDHO-UNIFIEO. 
23 Primeira Hora. 15 de julho de 2000, caderno 1, página 4. 
24 O Diário Regional. 10 e 11 de novembro de 2001. Arquivo do Jornal Diário da Região. 
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Figura 6 – Jardim Wilson – Brown Boveri – Oficina CPTM – 2001. 1 foto [cópia]. Preto e branco. 960 x 740 

pixels. Arquivo Histórico Digital de Osasco (http://www.fotografiadigitalosasco.com.br/portal/). 

Em primeiro plano, no canto superior esquerdo, havia dois prédios em adiantada fase de 

construção, o galpão do Exército, os fundos do terreno do hipermercado Carrefour e uma 

subestação de energia elétrica. No lado esquerdo, pode-se notar outros dois prédios em 

construção. No canto superior direito vê-se parte do bairro Presidente Altino. Ao lado, no canto 

superior ao centro, está a oficina de manutenção e o pátio da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM.25 

No terreno à margem da ferrovia funcionou, entre 1915 e 1988, o Frigorífico Wilson. 

Por um longo período essa edificação marcou, assim como as outras indústrias, a paisagem da 

região central de Osasco.26 

                                                             
25 Quando era criança eu fiz parte da segunda turma do projeto social Criança Futuro Esperança, desenvolvido 

pela ABB. Nos fundos do terreno da empresa, havia o Clube ABB.  O projeto ocorria naquele clube nos períodos 

da manhã e da tarde. Eu me lembro que no final do campo de futebol do Clube dava para ver a subestação de 

energia e parte do pátio da CPTM. Como comprovante do meu vínculo com o projeto, acrescentei o certificado de 

participação emitido pelo Instituto ABB aos Anexos (página 99). 
26 COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 42; Primeira Hora. Edição nº 196, 3 a 9 de dezembro de 1988, 

página 2; Fotografia do Frigorífico Wilson nos Anexos (página 102). 
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O frigorífico foi adquirido pelo Grupo Sadia na década de 1990, que posteriormente 

deve tê-lo vendido para a construtora dos condomínios que formam atualmente o Jardim 

Wilson27, constituído por prédios que continuam a marcar a paisagem do bairro Industrial 

Autonomistas, acrescentando àquele espaço a função de moradia. Tal manifestação pode ser 

vista na fotografia a seguir: 

 

Figura 7 – Osasco. 2008. FASANARO FILHO, Rômulo. 1 foto [cópia]. Colorida. 2544 x 1696 pixels. Retirada 

de: https://www.flickr.com/photos/romulofasanarofilho/2421854218/. Acesso em 17/04/2019. 

No canto inferior esquerdo vê-se uma parte do bairro Presidente Altino. Já na posição 

inferior central, observa-se os trilhos das Linhas 8 e 9 da CPTM, ainda ao centro e um pouco 

mais acima, é possível ver uma composição da Linha 9, vindo no sentido da Estação Osasco. 

No canto inferior direito vê-se novamente a oficina de manutenção da CPTM, um pouco mais 

acima vê-se também uma parte do pátio de trens da Companhia. No canto superior direito, há 

um pequeno trecho da Avenida Hilário Pereira de Souza, o hipermercado atacadista Makro e 

uma empresa de transporte de cargas. Vê-se ainda: a fábrica de “produtos de higiene bucal” da 

                                                             
27 AURÉLIO NETO, Onofre Pereira. Estratégia espacial no mercado mundial de carne: a internacionalização do 

setor frigorífico brasileiro. Goiânia, 2018. Tese (Doutorado), IESA-UFG. p. 119, 124. 
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multinacional Colgate-Palmolive, instalada naquele local em 199228; a CMTO (Companhia 

Municipal de Transporte de Osasco); a empresa de transporte coletivo Osastur, o Colégio COC 

e o campus da UNIFIEO. Em destaque, na parte superior, estão os prédios de apartamentos que 

compõem os condomínios do Jardim Wilson. Acima, também há uma parte da densamente 

verticalizada Zona Oeste de São Paulo. 

 

Nova fase de crescimento terciário (2003-2009) 

Em julho de 2003, a Prefeitura aprovou o projeto de construção do Sunset Shopping 

Osasco. De acordo com a reportagem do jornal Diário da Região, o “megashopping” seria 

construído na esquina da avenida dos Autonomistas com a avenida Franz Voegeli, com área de 

“116,6 mil m²”, tendo “249 lojas, distribuídas em 4 pisos”. O projeto incluía a construção de 

“duas torres comerciais” de três andares, onde funcionariam “lojas, escritórios e um hotel”, e 

um estacionamento com 1,8 mil vagas. O empreendimento foi idealizado para atender “às 

necessidades do público nas áreas de lazer e serviços, contando com bons restaurantes, 

cervejarias, cinemas e livrarias.” O jornal destacou ainda os projetos de investimento do 

Walmart e do Osasco Plaza Shopping.29 

O projeto foi executado, porém, não exatamente como foi descrito na reportagem. 

Inicialmente, em junho de 2004, foi construída uma loja da rede Telhanorte, onde são vendidos 

materiais, equipamentos e ferramentas para construção, reforma e decoração de edificações. O 

shopping foi construído anos depois, o seu primeiro nome foi Fantasy Shopping.30 Atualmente, 

o estabelecimento é denominado Pátio Osasco Open Mall, oferecendo a seus clientes 

“Academia, Home Center, Bancos, Praça de Alimentação e mais de 40 lojas com um mix 

projetado para atender a 600 mil frequentadores/mês” e um estacionamento com 800 vagas.31 

As torres comerciais construídas, no entanto, são muito maiores que os três pavimentos 

                                                             
28 COLGATE-PALMOLIVE. Nossa missão, princípios e valores em prol da sustentabilidade. 2ª Edição. São 

Paulo: Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Ltda. 2007. p. 19. Publicação retirada em arquivo pdf de: 

https://www.colgate.com.br/Colgate/BR/Corp/CommunityPrograms/nossos_valores_br.pdf. Acesso em 

17/04/2019. 

29 Diário da Região. Edição 6768, 11 de julho de 2003, página 5. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
30 Diário da Região. Edições: 6995, 5 e 6 de junho de 2004, página 6; 8215, 27 de maio de 2009, Capa. Arquivo 

do Diário da Região. 
31 Informações retiradas de: http://www.patioosasco.com.br/openmall.asp. Acesso em 15/04/2019. 
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informados pelo jornal. A torre Santorini tem 28 andares, com “336 salas ocupadas por 

pequenas e médias empresas”. A torre Mykonos tem o mesmo número de andares e salas.32 

Em outubro de 2005, foi inaugurado o Super Shopping Osasco, completando a paisagem 

do terreno da Eternit. Com uma área total construída de 54 mil metros quadrados, o 

estabelecimento somava 180 lojas distribuídas por 3 pisos, uma grande praça de alimentação 

com “24 opções gastronômicas” e um estacionamento com “mais de 3 mil vagas”. Segundo o 

Diário da Região, o empreendimento também geraria “1,4 mil empregos diretos indiretos”. No 

mês seguinte, foram inauguradas as 7 salas de cinema da rede Kinoplex. Junto com as lojas do 

Walmart, do Sam’s Club, da C&C e da Cobasi, o novo Shopping passou a integrar o Power 

Center Osasco.33 

Em dezembro de 2006, enquanto estava sendo construída a Avenida Hilário Pereira de 

Souza no bairro Industrial Autonomistas, foi inaugurada uma loja da rede atacadista Makro. 

Construída numa parcela do terreno da indústria multinacional ABB, passou a ocupar uma área 

de 6 mil metros quadrados, oferecendo 12 mil itens a seus clientes, tendo também um grande 

estacionamento. O estabelecimento foi bastante frequentado no primeiro dia de 

funcionamento.34   

Em julho de 2008, com a Avenida Hilário Pereira de Souza já construída, foi inaugurado 

o Poupatempo Osasco, ao lado da loja Makro. No posto de atendimento passaram a ser 

prestados “250 serviços por 11 órgãos ligados ao governo do Estado”. “Dentre os serviços 

prestados estão emissão de RG, CPF, carteira de trabalho e atestado de antecedentes criminais, 

além de 2ª via de CNH e licenciamento de veículos.”35 

Completando a ocupação terciária da maior parte do terreno da ABB, em julho de 2009 

foi inaugurado o Shopping União de Osasco, o maior da cidade, com “264 mil m² de área 

construída” e noventa e sete mil metros quadrados de “Área Bruta Locável”. Dentro dessa área 

enorme, passaram a funcionar “265 lojas de diversos ramos”, uma praça de alimentação com 

“mil lugares, 10 salas de cinema” e um estacionamento com 5 mil vagas. Era esperado que 

shopping gerasse “4 mil empregos diretos e 10 mil indiretos” e que fosse frequentado por “1,5 

                                                             
32 Informações retiradas de: https://webescritorios.com.br/edificio-comercial/osasco-prime-center-torre-santorini-

1341; https://webescritorios.com.br/edificio-comercial/osasco-prime-center-torre-mykonos-1340. Acesso em 

15/04/2019. 
33 Diário da Região. Edições: 9 de setembro de 2005; 27 de outubro de 2005; 24 de novembro de 2005; 2 de 

dezembro de 2005. Arquivo do Diário da Região.  
34 Diário da Região. 16 e 17 de dezembro de 2006, página 13. Arquivo do Diário da Região. 
35 Diário da Região. 15 de julho de 2008. Acervo CDHO-UNIFIEO. 
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milhão de consumidores por mês”.36 O Grupo Savoy, “responsável pelo empreendimento”, 

informou ao Diário da Região que  

[...] o local do shopping foi escolhido pela localização. O União fica no “triângulo” 

formado pelas avenidas dos Autonomistas, Franz Voegeli e Superavenida [Hilário 

Pereira de Souza]. Além disso, fica próximo às avenidas Maria Campos e Domingos 

Odália Filho, que abrigam outros pólos comerciais, e ainda de campus de instituições 

de ensino superior como Unifieo, Anhanguera e Uniban. 37 

Ou seja, um dos motivos para construir o shopping naquele local foi o conjunto de 

estabelecimentos terciários instalados nos bairros Industrial Autonomistas e Vila Campesina 

entre 1995 e 2005. Assim, a maior parte do bairro Industrial Autonomistas passou por um 

processo de terciarização. 

A decisão do Grupo Savoy também foi influenciada pelo alto potencial de consumo da 

população da região no entorno daquele polo terciário, estimado em 425 milhões de reais por 

mês. Segundo uma pesquisa feita pelo IPDM (Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento de 

Mercado), “39% das famílias” que moravam “na área de influência do complexo” comercial 

eram das classes A e B.38 O foco nos consumidores dessas classes fica evidente numa 

propaganda que foi divulgada no Diário da Região, por ocasião da inauguração do shopping39: 

                                                             
36 Diário da Região. Edições: 5 de junho de 2009; 10 de Junho de 2009. Arquivo do Diário da Região. 
37 Diário da Região. 10 de junho de 2009. Arquivo do Diário da Região. 
38 Diário da Região. 10 de junho de 2009. Arquivo do Diário da Região. 
39 Diário da Região, 6 e 7 de junho de 2009. 
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Figura 8 – Propaganda do Shopping União de Osasco divulgada no jornal Diário da Região. 1 imagem. Colorida. 

889 x 895 pixels. 2009. Imagem criada a partir da junção de outras duas imagens, em edição feita no software 

LibreOffice Draw 5. 

Nesta imagem há, em primeiro plano, uma representação de uma família, cujos 

membros são todos de etnia branca, as pessoas estão bem vestidas, o que permite supor que 

tinham um bom poder aquisitivo e, portanto, um carro e uma boa moradia. As pessoas também 

estão todas sorrindo, o que indica a intenção de causar uma impressão de “felicidade”. São 

pessoas de várias faixas etárias, o que permite supor que o Shopping União visava atrair desde 

crianças até idosos. A letra I da palavra UNIÃO é formada pela fotografia da família, 

demonstrando o papel desta instituição como viga mestra das relações de consumo. Destaque 

deve ser dado, também, à posição dos sujeitos no texto publicitário. A literatura que versa sobre 
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este tema já destacou como as identidades negociadas, no período da globalização, (re) 

centralizaram o sujeito, dando, agora, ênfase à “interconexão”, ao “desalojamento dos sistemas 

sociais e de suas relações espaço temporais”.40 Os sujeitos da peça publicitária do shopping 

União poderiam estar em Osasco, ou na Lua. Descaracterizar o lugar torna-se, portanto, uma 

forma importante de construção da paisagem. E, quanto mais a vida social se torna mediada por 

representações gerais de lugares e imagens de consumo, “mais as identidades parecem flutuar 

livremente numa espécie de supermercado cultural”.41 

O público do Shopping União é representado por brancos e ricos. Nizia Villaça nos faz 

lembrar que a “desfronteirização da cultura” é uma forma de seduzir o consumidor para um 

dado discurso, no caso, conservador, misógino, apolítico.42 

O poder aquisitivo dos consumidores daquele entorno foi um dos fatores que atraíram 

os hipermercados Carrefour, Walmart e Sam’s Club para aquela região de Osasco na década de 

1990.43 São consumidores que habitavam os bairros de classe média e alta da zona oeste da 

cidade de São Paulo, e também os bairros de classe média e alta das regiões sudeste e sul de 

Osasco, próximos daquele polo terciário.  

Dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE demonstram a alta concentração de renda 

entre os moradores dos bairros próximos.44 Entre os 32.933 domicílios pesquisados nos bairros 

Adalgisa, Bela Vista, Bonfim, Bussocaba, Centro, Cidade de Deus, City Bussocaba, Industrial 

Autonomistas, Industrial Centro, Jardim D'Abril, Parque Continental, Presidente Altino, 

Umuarama, Vila Campesina, Vila Osasco, Vila Yara: 7.626 tinham “rendimento mensal 

domiciliar por pessoa maior que 0 e até 1 salário mínimo”45, 14.249 tinham rendimento maior 

que 1 e até 3 salários mínimos, 5.547 tinham rendimento maior que 3 e até 5 salários mínimos, 

4.134 tinham rendimento maior que 5 e até 10 salários mínimos, 1.377 tinham rendimento 

maior que 10 salários mínimos. 

 

                                                             
40 VILLAÇA, Nizia. Mixologias: Comunicação e consumo da cultura. São Paulo: Estação das Letras, 2010. p. 71. 
41 Idem. 
42 Ibidem. p. 51. 
43 Primeira Hora. Edição nº 548, 11 a 17 de novembro de 1995, Caderno 1, página 4. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
44 Dados demográficos obtidos de uma planilha gerada no Banco de Indicadores da Cidade. Site criado pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Município de Osasco (SEPLAG-PMO). Arquivo gerado no 

endereço eletrônico: http://www.bic.osasco.sp.gov.br/. Acesso em 16/04/2018. 
45 O salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00. Estabelecido pela Medida Provisória nº 474, de 23 de Dezembro 

de 2009. Que foi convertida na Lei Federal 12.255, de 15 de junho de 2010. Informação retirada de: 

http://www.trtsp.jus.br/tabprat-salario-minimo. Acesso em 18/04/2019. 
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A economia nacional durante o Governo Lula 

A expressiva construção de novos estabelecimentos de comércio e serviços na região 

central de Osasco na década de 2000, indica que houve uma melhora na economia do município, 

e, também, um aumento no padrão de consumo dos seus habitantes. Esse crescimento 

econômico ocorreu em grande parte nos anos do Governo Lula (2003-2010). 

Inicialmente foram tomadas medidas econômicas que o PT havia criticado enquanto 

oposição ao Governo FHC. Dentre tais medidas, pode-se citar: a nomeação de Henrique 

Meirelles, um membro do mercado financeiro internacional, para a presidência do Banco 

Central e permanência inicial, de “todo o restante da Diretoria anterior”; elevação da “taxa de 

juros básica”, reforço da “política anti-inflacionária”, estabelecimento de “um aperto da meta 

de superávit primário” e corte de gastos públicos. Essas medidas decorreram de uma conjuntura 

econômica desfavorável em 2003, e também, de uma crise de confiança do mercado financeiro, 

decorrente da incerteza sobre a política econômica que seria adotada por aquele governo. 

Assim, contrariando o discurso do PT antes da chegada ao poder, o Governo Lula executou, 

inicialmente, uma política econômica de ajustamento e estabilização. Também foram propostas 

as reformas tributária e previdenciária.46 

Após a Troca do Ministro da Fazenda no final do primeiro mandato de Lula (saía 

Antônio Palocci e entrava Guido Mantega), houveram mudanças na política econômica. 

Mudanças que, segundo Fabio Giambiagi, tiveram as seguintes características: aumento dos 

gastos públicos; “tendência a um afrouxamento dos superávits primários”; desistência “na 

prática” da perseguição efetiva da “meta fiscal”; divergência do Ministério da fazenda com o 

Banco Central “acerca da condução da política monetária”; abandono dos “estudos que a área 

econômica vinha fazendo em 2005, destinados a elaborar um plano de longo prazo visando 

maior contenção do crescimento da despesa, para atacar de modo mais vigoroso o desequilíbrio 

fiscal”; “a retórica ministerial deixou de enfatizar os aspectos de continuidade ligados à 

manutenção das políticas herdadas do Governo anterior.”47 

Nos anos seguintes o desempenho da economia brasileira melhorou, o que segundo 

Giambiagi, teve influência decisiva da “evolução da economia internacional e, face à 

continuidade do regime de metas de inflação, que tinha sido inaugurado em 1999, também da 

                                                             
46 Cf. GIAMBIAGI, Fabio. ‘Rompendo com a Ruptura: O Governo Lula (2003-2010)’. In: GIAMBIAGI, Fabio; 

VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros; HERMANN, Jennifer (Org.). Economia brasileira contemporânea: 

[1945-2010]. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 198-211. 
47 Idem. p. 215. 
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taxa de câmbio e da inflação.”48 A taxa média de crescimento do PIB entre 2003 e 2010 foi de 

4%, “a inflação manteve-se sempre no intervalo de tolerância definido pelo sistema de metas 

de inflação”, tendo uma taxa média de 5,7 % entre 2003 e 2010. A taxa de desemprego também 

caiu, “de 12% em 2002 para 7% em 2010, acompanhada de uma importante elevação dos níveis 

de formalização da economia.”49 

A situação externa se tornou favorável naquele período: 

No campo externo, houve uma combinação singular de trajetórias. A 

existência de superávits em conta corrente nos primeiros anos do Governo, juntamente 

com a continuidade do ingresso de um fluxo expressivo, ano após ano, de 

investimentos estrangeiros, gerou uma significativa acumulação de reservas e a 

consequente redução da dívida externa líquida do país. Esta última chegou a se tornar 

negativa desde 2008, significando que as reservas eram superiores à dívida externa 

bruta total (privada e oficial).
50 

Outros fatores externos que tiveram grande influência no crescimento econômico foram 

a expansão das exportações, que “cresceram a uma média anual de mais de 9%” no período 

2002-2007, a elevação do preço das commodities e, como afirmou Giambiagi, o crescimento da 

economia mundial até a crise de 2008. 51 As exportações – em maior parte de produtos agrícolas, 

pecuaristas e minerais –, se destinaram principalmente aos mercados asiáticos, com destaque 

para a China.52 

Como aspecto negativo, houve “deterioração do resultado da conta corrente” ao longo 

do período. Isso decorreu “por um lado, da apreciação cambial e, por outro, foi a contrapartida 

do esforço de investimento para alavancar o crescimento, em um contexto de pressão sobre a 

absorção doméstica acentuada pelo impulso do consumo doméstico.”53 

Os avanços sociais ocorridos durante o Governo Lula foram outro aspecto de destaque 

na melhora da economia brasileira. Segundo Lavinia Barros de Castro, houve “melhora 

importante em diversos indicadores sociais e de equidade”, a partir da estabilização da 

economia, iniciada em 1994, cujos resultados positivos “se intensificaram ao longo da década 

de 2000.” Castro destacou quatro aspectos importantes dessas mudanças: a redução da distância 

                                                             
48 GIAMBIAGI, Fabio. Ob. Cit. p. 211. 
49 Idem. p. 217-218. 
50 Ibidem. p. 219. 
51 Ibidem. p. 220-221. 
52 Ibidem. p. 226-227. 
53 Ibidem. p. 221-222. 
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entre os mais ricos e os mais pobres; a redução do índice de desigualdade social; o ingresso de 

29 milhões de pessoas na “nova classe média”; melhora do índice de desenvolvimento 

humano.54 

 

Como consequência do crescimento da economia nacional, a economia de Osasco 

também teve resultados positivos naquele período. Houve crescimento no setor terciário, na 

indústria e expressiva geração de empregos. No setor terciário, por exemplo, houve aumento 

do comércio da região central da cidade, que em 2005 era o 3º maior do estado de São Paulo: 

Quem circula pela região central de Osasco, principalmente nesse período de final 

de ano, não tem dúvidas: a cidade possui um dos mais movimentados centros 

comerciais do Estado. 

A impressão causada pelo verdadeiro “formigueiro” humano nas ruas e lojas é 

também confirmada por dados oficiais. De acordo com informações da Secretaria de 

Indústria Comércio e Abastecimento da Prefeitura de Osasco, o Valor Adicionado 

(VA) por comércio e serviços da cidade é o 3º maior entre os municípios paulistas, 

perdendo apenas para a Capital e Guarulhos. Além disso, o setor apresentou o 3° maior 

crescimento do país entre 1999-2003. “No ano passado Osasco gerou R$ 5,1 bilhões 

de Valor Adicionado, montante 3,4 vezes maior que o de 1994”, afirma Alcides 

Valente, titular da secretaria.55 

O Diário da Região destacou também, a multidão que circulava pelo Calçadão da rua 

Antônio Agu. Passavam pelo eixo comercial “diariamente, 100 mil pessoas”, movimento que 

chegava a 300 mil durante o final de ano, sendo inferior apenas ao “registrado na Rua 25 de 

Março”, na Capital.56 

Em 2002, o valor adicionado bruto a preços correntes da indústria foi de R$ 

1.191.516.000,00. Já em 2009, foi de R$ 2.271.513.000,00. O número de estabelecimentos 

industriais também aumentou. Eram 719 em 2001, passaram a ser 755 em 2005 e chegaram a 

847 em 2010. O mesmo ocorreu com o número de trabalhadores empregados no setor, que eram 

27.532 em 2001, foram 29.133 em 2005 e 32.006 em 2010.57 Há de se destacar também a 

                                                             
54 GIAMBIAGI, Fabio. Ob. Cit. p. 230-231. 
55 Diário da Região. 23 de dezembro de 2005, página 6. Arquivo do Diário da Região. 
56 Ibidem. 
57 Dados do IBGE. Obtidos em:  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/osasco/pesquisa/38/46996?indicador=47007&ano=2002; 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/osasco/pesquisa/38/46996?indicador=47007&ano=2009.  
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reativação das instalações da extinta Cobrasma em 2004, que foram ocupadas por 6 empresas, 

sendo gerados 1000 empregos.58 

A taxa de desemprego aberto oscilou entre 2001 e 2010, tendo chegado ao máximo de 

13% em 2003 e caído para 8% em 2010. O número de trabalhadores empregados na cidade 

cresceu progressivamente ao longo desse mesmo período, eram 101.931 pessoas em 2001, 

118.645 em 2005 e 164.973 em 2010.59 Complementando, conforme dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED-MTE), 

divulgados pelo Diário da Região, a cidade havia encerrado o ano de 2005 “com um saldo de 

11.594 novas vagas de trabalho com carteira assinada.” No entanto, havia também muitos 

trabalhadores informais na cidade. Também em 2005, a Subdelegacia do Trabalho de Osasco e 

Região flagrou numa blitz “1.802 trabalhadores em situação irregular no município e em 

cidades vizinhas” em empresas de diversos setores da economia.60 

                                                             
Acesso em 19/04/2019; Estabelecimentos por grande setor – Indústria. Trabalhadores por grande setor do 

estabelecimento empregador – Indústria. Dados da RAIS. Obtidos no Banco de Indicadores da Cidade – SEPLAG-

PMO. Endereço eletrônico: http://www.bic.osasco.sp.gov.br/ - Acesso em 19/04/2019. 
58 Diário da Região. 7 e 8 de agosto de 2004, página 5. 
59 Dados da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED) do DIEESE; “Trabalhadores nos grandes setores da economia 

declarados na RAIS”. Obtidos no Banco de Indicadores da Cidade – SEPLAG-PMO. Endereço eletrônico: 

http://www.bic.osasco.sp.gov.br/. Acesso em 19/04/2019. 
60 Diário da Região. Edição 7410, 3 de fevereiro de 2006, página 6. 
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4 FATORES LOCACIONAIS, ESTRUTURA URBANA E POLÍTICA DE PARCERIAS 

Os estabelecimentos terciários que se instalaram na região central de Osasco, foram 

beneficiados pela infraestrutura urbana já existente e pela boa localização dos terrenos que 

ocuparam. Foi fundamental o papel desempenhado pelo poder público municipal, através da 

construção de infraestrutura viária naquela área, ocorrida entre meados da década de 1980 e a 

década de 2000. Somam-se a esses fatores, as facilitações para as vinda dos estabelecimentos 

para Osasco, frequentemente alinhavadas por meio da estratégia das parcerias público-privadas.  

Além do já abordado poder aquisitivo da população dos bairros do entorno dos 

estabelecimentos, outra expressiva quantidade de dinheiro veio por meio do consumo das 

populações da periferia de Osasco e das cidades vizinhas da Sub-Região Oeste Metropolitana. 

Assim, classe alta e uma vasta população pobre formavam “fatias de mercado”, fator 

igualmente importante para o sucesso econômico dos estabelecimentos. 

Neste capítulo analisaremos os fatores que atraíram as empresas terciárias para a região 

central de Osasco. Nossa narrativa se centrará na construção das obras viárias, na transformação 

nas formas de circulação de pessoas e mercadorias, na construção do Calçadão da rua Antônio 

Agu, na importância econômica da população periférica, nos problemas urbanos e na estratégia 

de parcerias entre governo municipal e empresas privadas. 

 

Os fatores locacionais 

Quando os hipermercados, shoppings, lojas, condomínios e universidades se 

estabeleceram na região central, aquela área já era dotada há muito tempo de uma estrutura 

urbana básica: sistema viário, rede de fornecimento de energia elétrica adequada para grandes 

estruturas, rede de fornecimento de água potável, sistema de escoamento de esgoto, redes de 

telecomunicações e linhas de transporte coletivo, além de uma ferrovia e de grandes rodovias 

próximas. Essa estrutura foi construída ao longo do século XX para atender às necessidades dos 

moradores, das indústrias, do setor público, das instituições e dos estabelecimentos de comércio 

e serviços localizados naquela área. Comecemos pela malha viária e o sistema de transporte 

coletivo. 

A malha viária da região central é composta principalmente: pelas ruas Antônio Agu, 

Primitiva Vianco, João Batista, da Estação, Pedro Fioretti, Dante Batiston, Cipriano Tavares, 

Doutor Jaime Regalo Pereira, Deputado Emílio Carlos, Narciso Sturlini, Henry Ford; as 
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avenidas Marechal Rondon, dos Autonomistas, Maria Campos, Domingos Odália Filho, 

Dionysia Alves Barreto, Santo Antônio, Bussocaba, Aurora Soares Barbosa, Martin Luther 

King, Yara, Manoel Pedro Pimentel, Fuad Auada, Hilário Pereira de Souza, Nações Unidas; os 

viadutos Dona Ignês Collino,  Guerino Spitaletti, Tancredo Neves, Reinaldo de Oliveira, Único 

Gallafrio e o conjunto de pontes do Complexo Viário Maria Campos.1 

As ruas Antônio Agu, Primitiva Vianco, João Batista e da Estação foram parte do núcleo 

inicial da cidade2. Excetuando a rua Primitiva Vianco, as demais partem do Largo de Osasco e 

rumam para o sul, chegando na Av. dos Autonomistas, são ruas de intenso tráfego de 

automóveis. Nas ruas Antônio Agu e Primitiva Vianco estão localizados os dois grandes eixos 

terciários do bairro Centro, tendo grande movimento de pedestres. 

A avenida dos Autonomistas é o principal corredor viário de Osasco. Ela atravessa a 

cidade no sentido Leste-Oeste, começando na divisa com São Paulo, dando acesso à Av. 

Corifeu de Azevedo Marques, e terminando na divisa com Carapicuíba, continuando na Av. 

Desembargador Eduardo Cunha de Abreu e dando acesso ao Rodoanel Mario Covas. A avenida 

dos Autonomistas possibilita o acesso aos bairros da Zona Sul de Osasco, através das avenidas 

e ruas que cruzam, começam ou terminam nela. É também muito importante para a Sub-Região 

Oeste Metropolitana, porque serve de ligação entre as demais cidades desta região e a Capital. 

Ao longo de sua extensão estão situados estabelecimentos terciários e industriais, e 

equipamentos públicos, com destaque para os localizados no trecho entre a divisa com São 

Paulo e o Viaduto Reinaldo de Oliveira.3 Ela também dá acesso ao Quartel do 4º Batalhão de 

Infantaria Leve do Exército, mais conhecido como Quartel de Quitaúna. 

As avenidas Bussocaba, Aurora Soares Barbosa, Maria Campos, Domingos Odália 

Filho e Fuad Auada, formam em conjunto com os viadutos Dona Ignês Collino, Guerino 

Spitaletti e as pontes do Complexo Viário Maria Campos, um grande e movimentado corredor 

viário que interliga a região central aos bairros das Zonas Norte e Sul da cidade. Esse corredor 

possibilita, o acesso às rodovias Castelo Branco e Anhanguera (ao Norte), Raposo Tavares (ao 

Sul) e Rodoanel (a Oeste), o que é muito importante para o escoamento da produção local e 

para o abastecimento de mercadorias. De modo semelhante, o viaduto Tancredo Neves interliga 

as duas Zonas da cidade, através das avenidas Getúlio Vargas, Sport Club Corinthians Paulista 

                                                             
1 Consulta ao site Open Street Map em 26/04/2019. Endereço eletrônico: https://www.openstreetmap.org. 
2 Cf. COELHO, Maria Inês Zampolim. Osasco: Geografia, violência e segurança pública. Osasco: Fundação 

Instituto Tecnológico de Osasco – FITO. 2001. p. 50. 
3 Idem. p. 50-51. 



59 

 

e Visconde de Nova Granada. O viaduto também dá acesso à Av. Nações Unidas, que por sua 

vez leva ao centro de Osasco e às avenidas marginais dos rios Pinheiros e Tietê.4 As já 

mencionadas rodovias, que passam pela cidade nas direções Leste, Oeste, Sul Norte e Noroeste, 

interligam economicamente Osasco com as cidades da RMSP, do Interior, do Litoral e com 

outros estados do Brasil.  

Forma-se assim um entroncamento favorável à instalação de empresas. Por exemplo, 

entre 2001 e 2002 “treze empresas se instalaram no município próximo ao Parque Industrial 

Mazzei” na Zona Norte, contando com investimento municipal na obra de duplicação da Av. 

Doutor Alberto Jackson Byington, o que “facilitou o transporte de cargas dentro da cidade”.5  

De acordo com dados da Secretaria da Fazenda de Osasco, “entre janeiro de 2003 e março de 

2004 aproximadamente 82 novas empresas se instalaram no município.” O que teve influência, 

segundo a jornalista Simone Perez do Diário da Região, dos incentivos fiscais concedidos pela 

Prefeitura, da construção do trecho Oeste do Rodoanel e da construção das pistas marginais da 

rodovia Castelo Branco.6 

A Ferrovia tem sido fundamental para Osasco desde o início da ocupação urbana da área 

onde foi construído seu núcleo inicial. Foi através desta que ainda no final século XIX, quando 

era a Estrada de Ferro Sorocabana, veio para a então área rural periférica da Região Oeste da 

Capital Antônio Agu. Este imigrante italiano comprou terras na região, se dedicou a 

empreendimentos industriais, pecuários e agrícolas, atraindo outros ocupantes para suas terras, 

“principalmente italianos”. Ele foi ainda o responsável por financiar a construção de “uma 

pequena estação” ferroviária, batizada com o nome de sua terra natal, a comuna de Osasco, 

situada na Região de Piemonte, no Noroeste da Itália.7 

Durante a primeira metade do século XX, indústrias se instalaram nas proximidades da 

estrada de ferro e da Estrada de Itu (atual Av. dos Autonomistas). Muitos outros imigrantes 

brasileiros e estrangeiros desembarcaram na Estação Osasco, se fixando e formando os bairros 

no entorno da Vila Osasco, que passou a ter também estabelecimentos de comércio e serviços, 

repartições e equipamentos públicos. O crescimento industrial e urbano se acelerou durante as 

décadas de 1940 e 1950, a vila, então, se tornou um subúrbio paulistano. Porém, seus habitantes 

eram prejudicados pela falta de infraestrutura básica – “água, asfalto, escolas, iluminação, 

                                                             
4 Consulta ao site Open Street Map em 26/04/2019. 
5 Diário da Região. Edição 6828, 3 de outubro de 2003, página 3. Acervo do Diário da Região. 
6 Diário da Região. Edição 6973, 6 de maio de 2004, página 4. 
7 Cf. COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 40; Informação obtida em:  

http://demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html. Acesso em 26/04/2019. 
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saneamento básico”, problema não resolvido pela Prefeitura de São Paulo – esse foi um dos 

principais motivos que levou à emancipação em 1962.8 

Após a emancipação, os problemas de infraestrutura se agravaram à proporção que a 

população do município crescia. Os recursos disponíveis se tornaram cada vez mais 

insuficientes para resolver os vários problemas urbanos causados pelo crescimento desordenado 

da cidade nas décadas seguintes.  

Em 1950 o subúrbio tinha 41.326 habitantes, 114.828 em 1960, o munícipio tinha 

283.073 habitantes em 1970, 474.543 em 1980, 568.225 em 1991, 652.593 em 2000 e 666.740 

em 2010.9 Uma grande parte dessa população integrou um contingente de trabalhadores que 

diariamente viajava de trem para a Capital e para outras cidades próximas10, embarcando nas 

estações Osasco, Presidente Altino, Comandante Sampaio, Quitaúna e General Miguel Costa. 

Estas estações integram a linha 8 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que 

vai da Estação Amador Bueno na cidade de Itapevi, até a Estação Júlio Prestes na cidade de 

São Paulo. A linha atende também, diretamente, a população das cidades de Jandira, Barueri e 

Carapicuíba. As estações Osasco e Presidente Altino integram também a Linha 9 da CPTM, 

que vai da Estação Osasco até a Estação Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, dando acesso, por 

exemplo, aos bairros de Pinheiros e Santo Amaro. 

As linhas de ônibus municipais, intermunicipais e as linhas 8 e 9 da CPTM compõem o 

sistema de transporte coletivo de Osasco. Por meio dessas linhas as pessoas chegam à região 

central, vindas dos bairros periféricos e das cidades vizinhas da Sub-Região Oeste. O sistema 

de ônibus municipal é composto atualmente por 46 linhas. “A maioria das linhas faz seu ponto 

final no Terminal Rodoviário da Vila Yara, na divisa com o Município de São Paulo”, e todas 

“passam pela área central”, principalmente “no Terminal Rodoviário da Praça Antônio Menck, 

onde é possível a integração com a ferrovia através da Estação Osasco.”  Doze linhas fazem a 

interligação norte-sul, algumas são circulares e duas têm ponto final no Terminal Rodoviário 

do Km 21 (na divisa com Carapicuíba), que dá acesso à Estação General Miguel Costa da 

CPTM.11 Já dentre as linhas intermunicipais, 52 passam pela Av. dos Autonomistas e 23 passam 

                                                             
8 Cf. COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 40-43. 
9 Idem. p. 45; Dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, IBGE. Obtidos no site Banco de Indicadores da 

Cidade, endereço eletrônico: http://www.bic.osasco.sp.gov.br/. Acesso em 02/06/2019. 
10 Ibidem. pp. 41, 43-45. 
11 Baseado em COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 52; Consulta aos sites das empresas Auto Viação 

Urubupungá e Viação Osasco. Endereços eletrônicos: 

itinerario.urubupunga.com.br:8080/itinerario/Linhas.aspx?emp=1&tipo=Municipal de Osasco; 

http://www.viacaoosasco.com.br/horarios/. Acesso em 27/04/2019. 
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pelo Terminal do Largo, interligando Osasco a São Paulo e demais municípios da Sub-Região 

Oeste.12 

 

O sistema de transporte coletivo da cidade é um dos elementos do fenômeno urbano 

conhecido como Movimento Pendular. Segundo Cláudia Ântico, os “movimentos pendulares 

foram definidos como deslocamentos diários realizados pela população ocupada residente na 

RMSP, entre o município de moradia e o de trabalho.”13 Os estudantes também podem ser 

incluídos no fenômeno, porque durante a maior parte do ano se deslocam de suas casas ou locais 

de trabalho para as instituições de ensino públicas e particulares da Grande São Paulo. De 

acordo com dados das Pesquisas Origem Destino, realizada pelo Metrô de São Paulo, para os 

anos de 1987 e 1997, utilizados por Ântico, uma grande parte da população ocupada realizou 

deslocamentos pendulares na RMSP. Foram 967.076 pessoas em 1987 e 1.279.282 em 1997. A 

maior parte daquelas pessoas se locomoveu de outros municípios da RMSP “em direção ao 

município de São Paulo.” Foram 463.235 pessoas em 1987 e 633.088 em 1997.14 

Os movimentos pendulares estão relacionados com a transformação da estrutura 

ocupacional que ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, o crescimento desordenado da Metrópole 

Paulistana durante a segunda metade do século XX, e as contrastantes desigualdades sociais 

presentes na RMSP. Segundo Ântico: 

Por um lado, estão as questões relativas à transformação das atividades 

econômicas da RMSP, com a redução do emprego industrial e o crescimento e 

diversificação das atividades terciárias, a tendência de desconcentração dos locais de 

trabalho, combinando as mudanças na forma de absorção da força de trabalho pelo 

mercado, com a precarização das relações de trabalho e os elevados índices de 

desemprego. E por outro lado, pode-se citar as questões relativas às modalidades de 

ocupação e parcelamento do solo, à especulação imobiliária, às políticas públicas, 

situadas num contexto de valorização de áreas centrais e da falta de alternativas 

habitacionais acessíveis para os grupos sociais em piores condições de vida.
15

 

                                                             
12 Consulta ao site da EMTU. Endereço eletrônico: www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/encontre-uma-

linha/consulta-por-nome-de-rua.fss. Acesso em 27/04/2019. 
13 ÂNTICO, Cláudia. Deslocamentos Pendulares nos Espaços Sub-regionais da Região Metropolitana de São 

Paulo. In: XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2004, Caxambu. Anais XIV Encontro Nacional de 

Estudos Populacionais. 2004. p. 1 e 2. 
14 Idem. p. 1, 6. 
15 Ibidem. p. 4. 
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Na sub-região Oeste, grandes parcelas da “População Ocupada Pendular Residente” se 

locomoveram para a Capital ou para outras cidades da região, tendo o maior movimento se 

mantido em direção à São Paulo. Cerca de 74% da população ocupada se deslocava para São 

Paulo em 1987, e 62% em 1997. Já dentro da Sub-Região Oeste, houve um aumento de 10% 

no deslocamento, de 24% em 1987 para 34% em 1997. A população que se locomoveu para 

outras regiões da RMSP aumentou de 2% em 1987 para 4% em 1997. A tendência de 

crescimento do movimento pendular intra-regional verificada na sub-região Oeste revela, para 

Ântico,  

a importância da dinâmica de configuração e consolidação de sub-centros locais em 

algumas áreas, especialmente nas sub-regiões Sudeste e Oeste, com destaque para os 

municípios de São Bernardo do Campo, Osasco e Barueri na recepção dos 

trabalhadores pendulares dessas sub-regiões.
16  

No Caso da sub-região Oeste, é possível supor que o município de Barueri se consolidou 

como subcentro local na década de 2000. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, 

havia uma intensidade absoluta “de deslocamentos para trabalho e estudo” que ia de 10.000 a 

39.999 pessoas entre aquela cidade e os municípios vizinhos de Osasco, Carapicuíba, Jandira, 

Itapevi e Santana de Parnaíba.17 

Uma grande parte dos trabalhadores de Osasco se locomoveu para São Paulo e para 

outras cidades da RMSP desde os anos 1960.18 Tanto em 1987 quanto em 1997, a “Proporção 

de Ocupados” que realizavam “Deslocamento Pendular” se manteve na faixa “de mais de 40%”. 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2000, 116 mil pessoas “trabalhavam ou 

estudavam fora” da cidade19. Número esse que aumentou durante a década de 2000: de acordo 

com dados do Censo Demográfico de 2010, 114.289 pessoas se deslocaram “para trabalho e 

estudo” entre Osasco e São Paulo. Dentro de um total 202.932 pessoas que trabalhavam ou 

estudavam “em outros municípios do arranjo” populacional de São Paulo/SP.20 

Segundo dados da Pesquisa Origem Destino de 2007, naquele ano ocorreram 1.133.277 

viagens por dia na cidade, sendo a maior parte motivada por trabalho ou educação e tendo 

                                                             
16 ÂNTICO, Cláudia. Ob. Cit. p. 12 e 14. 
17 IBGE. ‘Mapa 2.6 Intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo na Concentração Urbana de São 

Paulo/SP’. In: Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 

152. 
18 COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 44 e 46. 
19 ÂNTICO, Cláudia. Idem. p. 2, 7 e 8. 
20 IBGE. ‘Tabela 14 Fluxos de deslocamentos para trabalho e estudo entre municípios dentro das Grandes 

Concentrações Urbanas de “Belo Horizonte/MG”, “Porto Alegre/RS”, “Recife/PE” e “Curitiba/PR” – 2010’ e 

‘Tabela 1.1 Municípios brasileiros que participam de arranjos populacionais – 2010’. In: Idem. pp. 55, 94. 
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origem nas zonas mais afastadas da região central de Osasco. As viagens totalizaram 179.138 

na zona do bairro Novo Osasco, 195.879 na zona do Jardim Veloso, 104.102 na zona do bairro 

Quitaúna, 161.876 na zona do Munhoz Junior, 153.200 na zona do Mutinga e 33.086 na zona 

do Três Montanhas. O maior número de viagens ocorreu por meio do transporte coletivo 

(431.532), sendo a maior quantidade delas originária também das zonas mais afastadas 

(295.642).21  

O grande número de viagens originárias da periferia feitas por meio de transporte 

coletivo, que passa pela região central, permite supor que circularam por aquela área 

diariamente milhares de consumidores em potencial. Aquela população periférica também 

detinha um poder aquisitivo importante, porque era composta por trabalhadores e estudantes 

(que em muitos casos também trabalhavam). Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, 

dentre alguns bairros relativamente próximos e aqueles mais afastados da região central, havia 

77.431 domicílios “com rendimento mensal domiciliar por pessoa maior que 0 e até 1 salário 

mínimo”, 65.457 com rendimento “maior que 1 e até 3 salários mínimos”, 10.498 com 

rendimento “maior que 3 e até 5 salários mínimos”, 4.267 com rendimento “maior que 5 e até 

10 salários mínimos” e 646 domicílios com rendimento “maior que 10 salários mínimos”.22 

 

As obras viárias 

Para facilitar os fluxos de clientes e de mercadorias para os estabelecimentos terciários, 

assim como o movimento de trabalhadores locais e pendulares, o poder público efetuou 

importantes obras viárias na região central entre as décadas de 1980 e 2000. 

Em 1988, o viaduto Tancredo Neves já funcionava, mas não havia sido totalmente 

concluído. Esta obra visava integrar as zonas Norte e Sul de Osasco, ligadas naquela época 

apenas por duas pontes sobre o rio Tietê; a antiga Ponte do Rochdale, entre os bairros Rochdale 

e Bonfim, e a ponte que ainda interliga o bairro Vila dos Remédios ao município de São Paulo.23 

A ponte do Rochdale era a mais utilizada, porém era insuficiente para comportar o volume de 

                                                             
21 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. ‘Tabela 17 – Viagens Diárias Produzidas por Tipo 

e Zona de Origem – RMSP – 2007’ e ‘Tabela 18 – Viagens Diárias Produzidas por Motivo e Zona de Origem – 

RMSP – 2007’ In: Pesquisa Origem e Destino 2007. Obtidas no formato de planilha em: 

https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-origem-e-destino/resource/dd9382bf-fbbe-4ca4-bd32-

bf6150a59c4b. Acesso em 29/04/2019. Observação: as Zonas de Origem abrangem conjuntos de bairros da cidade. 
22 Dados do IBGE obtidos no Banco de Indicadores da Cidade da SEPLAG-PMO. Arquivo gerado em: 

http://www.bic.osasco.sp.gov.br/. Acesso em 16/04/2018. 
23 Primeira Hora, Edições: 9 a 15 de janeiro de 1988. 17 a 23 de setembro de 1988, página 3; Mosaico 1986 e 87 

V4. 1 imagem [jpg]; Preto e branco. 3187 x 4197 pixels. DCG-SEHDU-PMO. 2016. 
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trânsito entre as duas partes da cidade, além disso, havia planos para demoli-la para possibilitar 

“o alargamento, aprofundamento e a redução da vazão” do rio Tietê, o que foi efetivado em 

200024. O viaduto demorou mais alguns anos para ser concluído, numa fotografia aérea de 1994 

já estava finalizado.25 

Segundo o Primeira Hora, estava “previsto para abril” de 1990 o início das obras de 

uma ponte metálica que seria construída sobre a Praça Dalle Coutinho para melhorar o grande 

fluxo de veículos na Av. dos Autonomistas e “facilitar o tráfego no centro da cidade”, que 

chegava “a ter 16.000 veículos por hora em horários de pico.” A ponte foi projetada também 

para ser o cartão postal de Osasco.26 A obra foi entregue em dezembro de 1992, recebendo o 

nome do falecido dentista Reinaldo de Oliveira, fundador e presidente da Sociedade Amigos de 

Osasco (SADO), entidade que lutou pela emancipação da cidade.27  

Desde 1974, havia um projeto de construção de uma ponte sobre o rio Tietê, entre os 

bairros de Presidente Altino e São José. Foram “iniciadas pequenas obras de fundação” em 

1986, mas logo acabaram sendo paralisadas, porque “o dinheiro enviado à cidade pelo convênio 

com o Estado havia sido corroído pelo descongelamento de preços que sucedeu o Plano 

cruzado.” No ano de 1989, não havia certeza, de quando a ponte viria a ser construída.28 

O projeto voltou a ser notícia do Primeira Hora em julho de 1991. Em decorrência de 

uma barganha política feita pelo então Prefeito Francisco Rossi com Orestes Quércia, então 

Governador de São Paulo. Rossi condicionou seu apoio à candidatura de Luiz Fleury para 

governador do Estado nas eleições de 1989 à construção do “Complexo Viário Maria Campos”. 

O projeto havia mudado de uma ponte municipal para uma obra viária regional. A partir de 

então, seria construído um conjunto de pontes que serviria para promover a integração efetiva 

do território municipal, melhorar o trânsito da região central, ampliar a interligação da cidade 

com a rodovia Castello Branco e oferecer um novo acesso à marginal do rio Pinheiros para os 

automóveis vindos das outras cidades da região Oeste metropolitana e do interior do Estado 

pela rodovia.29 

                                                             
24 Primeira Hora. Edições: 19 a 25 de agosto de 1989, página 3; 5 a 11 de outubro de 1996, caderno 1, página 2; 

30 de setembro a 6 de outubro de 2000, caderno 1, página 2. 
25 FX 06 FT 17. 1 imagem [jpg]; Preto e branco. 12047 x 14173 pixels. DCG-SEHDU-PMO. 1994. Cópia da 

imagem nos Anexos, página 100. 
26 Primeira Hora. 31 de março a 6 de abril de 1990, página 3. 
27 Primeira Hora. Edições: 28 a 4 de outubro de 1991, página 4. 19 de dezembro de 1992 a 8 de janeiro de 1993, 

página 3. 
28 Primeira Hora. 19 a 25 de agosto de 1989, página 3. 
29 Primeira Hora. 6 a 12 de julho de 1991, caderno 2. 
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A barganha foi bem sucedida. O Complexo Viário Maria Campos, que incluía também 

“a duplicação do viaduto Ignês Collino” (que passa sobre a ferrovia da CPTM), estava previsto 

para ter a construção iniciada em 1992, a cargo do governo estadual. Como consequência de 

vários fatores, por exemplo, a “falta de recursos” decorrente da situação econômica do país, as 

obras não foram entregues “no prazo inicialmente previsto”.30 Em 1994 foram inauguradas a 

duplicação do Viaduto Ignês Collino e “a alça B”, ponte interligando as avenidas Fuad Auada, 

em Presidente Altino e Brasil, na Vila São José.31 Em março de 1998, foi inaugurada a outra 

parte do Complexo, composta por duas alças de acesso e uma ponte, saindo da rodovia Castello 

Branco e da rua João Kaufmann no Rochdale e terminando na marginal do rio Tietê e na Av. 

Fuad Auada.32 

Já o trecho municipal do “Corredor de Integração Oeste”, obra viária do governo 

estadual da qual o viaduto Reinaldo de Oliveira fazia parte, levou mais tempo para ser 

concluído. Foi citado brevemente em 1991, como uma obra que o então deputado João Paulo 

Cunha (PT) pretendia agilizar, descrita pelo Primeira Hora como “uma ampliação da malha 

viária nas avenidas Vital Brasil, Corifeu de Azevedo Marques e Autonomistas”.33 Em 1992, 

ano eleitoral, os canteiros do corredor foram montados na Autonomistas, porém, o ritmo da 

obra oscilou, sendo reduzido no começo do ano seguinte. O Corredor foi descrito 

posteriormente como uma obra regional de duplicação da Autonomista e de outras avenidas 

que seria feita até o município de Itapevi, tendo por objetivo “reduzir o tempo de deslocamento 

dos ônibus intermunicipais que partem das cidades cortadas pelo Corredor para a Capital”.34  

A finalidade do corredor demonstra a importância econômica do movimento pendular 

da população dos municípios da sub-região Oeste para a Capital. O trecho de Osasco teve as 

obras retomadas em 1999, após receber verba estadual do Governo Covas, o que possibilitou 

sua finalização. Já a conclusão de todo o Corredor levou muito mais tempo, um novo projeto 

foi noticiado pelo Diário da Região em 2008, com o objetivo de “promover a integração entre 

as linhas de coletivos municipais e intermunicipais ao sistema ferroviário, que já percorre toda 

essa área, e ao metrô, já que terá como ponto final a estação Butantã da linha 4”.35 

                                                             
30 Primeira Hora. Edições: 18 a 24 de janeiro de 1992. Página 3; 27 de fevereiro a 5 de março de 1993. Página 3. 
31 Primeira Hora. 10 a 16 de dezembro de 1994, página 2. 
32 Primeira Hora. 11 de março de 1998, caderno 1, página 4. 
33 Primeira Hora. Edições: 16 a 22 de março de 1991, página 3; 2 a 8 de abril de 1994, página 2. 
34 Primeira Hora. Edições: 18 a 24 de janeiro de 1992. Página 3; 19 de dezembro de 1992 a 8 de janeiro de 1993, 

página 3; 27 de fevereiro a 5 de março, página 3; 2 a 8 de abril de 1994, página 2. 
35 Primeira Hora. 6 a 12 de fevereiro, caderno 1, página 2; Diário da Região. 21 de outubro de 2008. Acervo do 

CDHO-UNIFIEO. 
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A avenida dos Autonomistas passou por mais obras na década de 2000. Para melhorar 

a fluidez do trânsito no trecho da divisa com São Paulo até a ponte metálica, em 2001, estava 

sendo construído um retorno, que permitiu aos motoristas que saíam da Av. Franz Voegeli pegar 

um novo acesso ao sentido leste da avenida. Antes, os motoristas tinham que fazer o retorno 

por baixo do viaduto Reinaldo de Oliveira, o que contribuía para complicar o trânsito daquele 

trecho.36 Entre agosto de 2003 e fevereiro de 2004, foram realizadas obras de alargamento 

daquela avenida “entre as ruas Antônio Agu e Primitiva Vianco” (no sentido leste), pois o trecho 

é curto em extensão, mas era “um dos mais congestionados da cidade”. O encurtamento das 

calçadas do trecho, permitiu uma ampliação da largura da via em 2,5 metros, abrindo uma nova 

faixa e possibilitando maior absorção do fluxo de veículos.37  

Em 2002, foram feitas obras de alargamento “da ponte sobre o córrego Bussocaba”, na 

avenida Maria Campos, “e na rua General Manoel de Azambuja Brilhante; nova alça de acesso 

à rua [sic] Domingos Odália Filho, e instalados novos conjuntos semafóricos entre as ruas 

Domingos Odália Filho e General Azambuja Brilhante.”38 Em 2004, foram construídas pistas 

adicionais nas avenidas Maria Campos e Domingos Odália Filho. A prefeitura esperava que as 

novas faixas comportassem o tráfego existente e evitassem “congestionamentos nos horários 

de pico.” Já na Praça Manoel Coutinho, ao lado do viaduto Reinaldo de Oliveira, estava em 

fase de acabamento uma nova pista que substituiu uma ponte que passava sobre o córrego 

Bussocaba, que havia sido danificada por infiltração em sua estrutura.39  

No mesmo ano, como parte de um programa de obras de revitalização do Centro da 

cidade, trechos da rua Antônio Agu e da avenida Marechal Rondon receberam recapeamento 

asfáltico.40 Quatro anos depois, a rua Primitiva Vianco estava tendo suas calçadas remodeladas 

para atender a uma legislação de acessibilidade, que determinou “regras para fácil acesso de 

cadeirantes, idosos gestantes e pedestres em geral.” Havia projeto para readequar também as 

calçadas da rua Antônio Agu e da avenida dos Autonomistas.41 

O projeto viário da “Superavenida” também levou anos para ser concretizado. Em 

fevereiro de 1997, o Primeira Hora noticiou sobre um projeto de extensão da avenida Manoel 

Pedro Pimentel, “que ligaria o Parque Continental ao Largo de Osasco, que poderia também 

                                                             
36 Primeira Hora. 13 de julho de 2001, página 2. Arquivo do Diário da Região. 
37 Diário da Região. Edições: 14 de agosto de 2003, capa; 19 de agosto de 2003, página 5; 4 de setembro de 2003, 

capa e página 6. 4 de fevereiro de 2004, capa. 
38 Diário da Região. 5 de dezembro de 2002. 
39 Diário da Região. 10 de março de 2004, capa e página 4. 
40 Diário da Região. 19 de março de 2004, página 4; 1 e 2 de maio de 2004, página 6. 
41 Diário da Região. 21 de outubro de 2008, página 4. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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dar acesso ao Quilômetro Dezoito mediante o alargamento da rua da Estação.” O projeto de 

alargar a rua da Estação foi noticiado pelo mesmo jornal em 1989.42 O projeto – assim como o 

Complexo Maria Campos e o trecho municipal do Corredor Oeste –, fazia parte dos esforços 

da Prefeitura para destravar o caótico trânsito da região central de Osasco. Alguns dos 

problemas do tráfego da região foram brevemente resumidos pelo jornal Primeira Hora: 

Com as chuvas, a fuga de motoristas da Castello para Osasco, o 

desenvolvimento da região comercial e o Plano Real, que aumentou a quantidade de 

carros em circulação, sem contar a pressão das mais de 1.200 peruas de lotação que 

congestionam a Primitiva Vianco, o largo de Osasco e suas saídas, o trânsito no Centro 

de Osasco entrou em colapso.
43 

O projeto de corredor viário estava parado porque a Prefeitura não havia iniciado 

negociações com o Exército para a cessão de uma parte de seu terreno que margeava a linha 

férrea da CPTM, e também porque o alargamento da rua da Estação dependia em grande parte 

da desapropriação de parte do terreno da Cobrasma, que passava por processo de falência 

naquela época.44 

Batizado de Superavenida, o projeto só foi retomado e concluído na segunda metade da 

década de 2000, no governo de Emídio de Souza. O acordo com o Exército, pré-condição para 

viabilizar a obra, foi conseguido em maio de 2005.45 Segundo o Diário da Região, a obra iria 

aliviar o fluxo de veículos na região das faculdades [Unifieo, Uniban, Fizo], que 

congestiona nos horários de entrada e saída das aulas, além de reduzir também a 

quantidade de carros na avenida dos Autonomistas, até então a única alternativa dos 

motoristas para se deslocarem entre o viaduto Metálico e o terminal de ônibus da Vila 

Yara. Um dos percursos de maior movimento da cidade.
46 

Em dezembro do mesmo ano, foi aprovado pela Câmara Municipal um projeto de lei 

que mudava o zoneamento “das áreas pertencentes ao Exército (União) e à empresa Asea Brown 

Boveri (ABB)”, permitindo “que o poder público” pudesse “dar nova destinação às 

propriedades onde” a avenida “seria construída, liberando suas margens para a instalação de 

diferentes empreendimentos”. Como vimos no capítulo 3, essa mudança de zoneamento 

possibilitou nos anos seguintes a instalação da loja da rede atacadista Makro, do Poupatempo e 

                                                             
42 Primeira Hora. Edições: 8 a 14 de abril de 1989, página 3; 1 a 7 de fevereiro de 1997, caderno 1, página 2. 
43 Primeira Hora.  1 a 7 de fevereiro de 1997, caderno 1, página 2. 
44 Idem. 
45 Diário da Região. 21 de julho de 2005, página 5. 
46 Idem. 
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do Shopping União. Houve também a abertura de espaço para a verticalização naquela área, 

com a construção de grandes edifícios empresariais e residenciais na extensão que fora do 

Exército.47 

A obra foi dividida em duas fases. Na primeira, efetuada entre fevereiro 2006 e março 

de 2007, foi construída a avenida Hilário Pereira de Souza (extensão da avenida Manoel Pedro 

Pimentel) até a rua Gal. Azambuja Brilhante e avenida Domingos Odália Filho, foram 

duplicadas a rua Gal. Azambuja Brilhante e a avenida Franz Voegeli, e foi recapeada a avenida 

Domingos Odália. Essa fase interligou a avenida dos Autonomistas ao Largo de Osasco.48 Já a 

segunda fase, levou mais tempo para ser concluída: foi iniciada em setembro de 2007, 

consistindo na duplicação da Rua da Estação em toda a sua extensão. O primeiro trecho foi 

entregue em 2008; já o segundo trecho, em março de 2013. A Prefeitura alegou que o atraso 

decorreu devido “a processos judiciais de proprietários de imóveis que tiveram de ser 

desapropriados”. Com a conclusão dessa obra um segundo corredor viário passou a interligar 

os bairros Vila Yara, Centro e Quilômetro Dezoito.49 Cerca de 90% do dinheiro usado na 

primeira fase da obra foi obtido através de uma parceria com a iniciativa privada. Investiram na 

realização da obra o Grupo Savoy, o Carrefour, o Walmart, o Super Shopping e a Unifieo.50 

 

O Calçadão da rua Antônio Agu, diferentemente das grandes avenidas da cidade, foi 

uma obra voltada para os pedestres, e teve grande importância no desenvolvimento do setor 

terciário. O projeto do calçadão foi idealizado pela Associação Comercial e Industrial de Osasco 

– ACIO (atual Associação Comercial e Empresarial de Osasco – ACEO), na gestão de Sebastião 

Idalino, presidente da associação no período 1979-1981. O calçadão foi criado através do 

Decreto 5488 de 03 de dezembro de 1985, que determinou que a Rua Antônio Agu ficaria, “no 

trecho compreendido entre a Praça Antônio Menck e a Rua Dante Batiston, destinada 

exclusivamente à circulação de pedestres”. As obras começaram em abril de 1986, sendo o 

                                                             
47 ‘EZTEC apresenta novo website de relação com investidores’. Notícia retirada do site do Jornal Visão Oeste. 

Endereço eletrônico: https://www.visaooeste.com.br/eztec-apresenta-novo-website-de-relacao-com-

investidores/#. Acesso em 05/05/2019. 
48 Diário da Região. Edições: 7405, 27 de janeiro de 2006, página 5; 7615, 8 de dezembro de 2006, página 4; 23 

de fevereiro de 2007, página 5; 6 de março de 2007; 8 de março de 2007, página 5; 10 e 11 de março de 2008, p. 

5. 
49 Diário da Região. 24 de agosto de 2007, página 5; ‘Entrega de duplicação anima motoristas e comércio local’, 

notícia publicada no site do Jornal Visão Oeste em 05/04/2013. Endereço eletrônico: 

https://www.visaooeste.com.br/entrega-de-duplicacao-anima-motoristas-e-comercio-local/. Acesso em 

06/05/2019. 
50 Diário da Região. Edições: 17 e 18 de fevereiro de 2007; 23 de fevereiro de 2007. 
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primeiro trecho concluído em novembro do mesmo ano. A construção foi financiada em 

parceria entre os comerciantes da rua Antônio Agu e os governos municipal e estadual, os 

comerciantes deram 50% do dinheiro e os governos a outra metade.51  

O Decreto de 1985 foi substituído pelo Decreto 5847 de 28 de julho de 1987, que definiu 

em seu Artigo 1º de forma mais detalhada a área que o calçadão passaria a ocupar: 

Ficam destinadas exclusivamente à circulação de pedestres as seguintes vias públicas: 

a) Rua Antônio Agu, no trecho compreendido entre a Praça Antônio Menck e a Rua Dante Batiston; 

b) Rua Batista de Azevedo, no trecho de 58 m. a partir do eixo da Rua Antônio Agu; 

c) Rua República do Líbano, no trecho de 43 m. a partir do eixo da Rua Antônio Agu; 

d) Rua Fiorino Beltramo, no trecho de 37 m. a partir do eixo da Rua Antônio Agu; 

e) Rua Antônio B. Coutinho, no trecho de 78 m. a partir do eixo da Rua Antônio Agu; 

f) Rua Natanael Tito Salmon, no trecho entre a Rua Lanciotto Viviani e a Rua Antônio Agu; 

g) Rua José Cianciarullo, no trecho de 36 m. a partir da Rua Antônio Agu. 

Foi definido, também, o acesso restrito de veículos de carga e descarga na área do 

calçadão, exceto na rua Antônio Agu, onde não podiam ser instaladas bancas de jornais e 

barracas regularizadas de comércio ambulante ou eventual. A permissão do trânsito de outros 

veículos naquela área ficava a cargo da Divisão Municipal de Trânsito.52 As “reformas e 

manutenção necessárias das ruas transversais” do calçadão foram assumidas por 10% “dos 

comerciantes da Rua Antônio Agu”.53 No entanto, apesar do esforço dos comerciantes e do 

setor público, o espaço apresentou deficiências em seus anos iniciais; por exemplo, em 

setembro de 1989 o jornal Primeira Hora informou que “cerca de 70% das luminárias do 

Calçadão” estavam danificadas, com algumas das lâmpadas queimadas, o que comprometia a 

segurança das pessoas que circulassem naquele local durante a noite.54 

                                                             
51 CONTIM, Paulo. Visão Empresarial da História de Osasco pela ACEO. Osasco-SP: ACEO. 2009. p. 49, 55, 

56; OSASCO (Município). Decreto 5488 de 03 de Dezembro de 1985. Artigo 1º. Retirado de: 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/o/osasco/decreto/1985/549/5488/decreto-n-5488-1985-destina-a-rua-antonio-

agu-no-trecho-que-especifica-a-… Acesso em 07/05/2019. 
52 OSASCO (Município). Decreto 5847 de 28 de julho de 1987. Retirado de: 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/o/osasco/decreto/1987/585/5847/decreto-n-5847-1987-destina-a-circulacao-

e-pedestres-os-trechos-das-vias-… Acesso em 07/05/2019; VARUSSA, Luiz. O Centro Comercial de Osasco 

(SP): O Caso do Calçadão de Osasco. São Paulo, 2017. [Trabalho de Graduação Individual – Departamento de 

Geografia, FFLCH-USP]. p. 18-19. 
53 CONTIM, Paulo. Ob. Cit. p. 67. 
54 Primeira Hora. 16 a 22 de setembro de 1989, página 3. 
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O Calçadão foi reformado e ampliado pela prefeitura em 1995, com um projeto 

elaborado pela ACIO, que tinha a intenção de dotar aquele espaço de “serviços de segurança, 

novo piso, iluminação moderna e jardins de palmeiras.” O projeto foi também uma resposta 

coletiva dos comerciantes à competição das lojas do Osasco Plaza Shopping (inaugurado em 

abril daquele ano) e parte dos esforços da ACIO para que “o comércio da cidade assumisse 

liderança regional nas vendas de varejo.” O início das atividades do shopping acelerou o ritmo 

das obras, feitas mais uma vez em parceria entre os comerciantes e a Prefeitura de Osasco. O 

“novo calçadão” foi entregue em novembro de 1995, tendo recebido “piso intervalado, bancos 

para descanso, 200 luminárias, 96 palmeiras imperiais adultas, dois pórticos e cancelas nas 

transversais.”55 

Desde então, o Calçadão cresceu muito, se tornando o espaço principal do polo 

comercial do Centro de Osasco. Segundo o Primeira Hora, em 1997 circulavam 60.000 pessoas 

pelo local em dias úteis e “mais que o dobro nos sábados.” Ainda segundo o mesmo jornal, a 

área passou por grande valorização imobiliária, o metro quadrado no Calçadão custava na época 

entre 3.500 e 4.500 reais. Essa faixa de preço era maior que a da Av. Faria Lima, onde o metro 

quadrado custava entre 1.000 e 4.300 reais, ou da rua 25 de Março, onde custava 1.200 reais, 

ambas na Capital, sendo a última a maior rua de comércio do Estado.56 O “comércio da rua 

Antônio Agu” faturou 1 bilhão de reais “no primeiro semestre de 2002”, segundo apontou 

levantamento que fora “realizado pelo Diário do Comércio e da Indústria (DCI)”. Como 

afirmado no capítulo anterior, em 2005 se estimava que 100 mil pessoas circularam diariamente 

pelo Calçadão, número que subiu para 300 mil pessoas no final de ano.57 

 

Todas as obras viárias anteriormente descritas foram importantes para o bom 

funcionamento e o sucesso do setor terciário da Região Central. Embora servissem ao propósito 

de aliviar o caótico trânsito da região e dar conta da grande frota de veículos da cidade – que 

passou de 158.725 em 2002 para 191.888 carros em 2005 –, os investimentos em infraestrutura 

viária obedeceram, de acordo com Maria Coelho, a “uma tendência conservadora” da “evolução 

da estrutura urbana”, “pois a demanda e a oferta, conduzidas por agentes atomizados”, 

promoveram “um crescimento cumulativo dos pólos e eixos historicamente já definidos, onde 

                                                             
55 Primeira Hora. Edições: 15 a 21 de abril de 1995, página 8; 11 a 17 de novembro de 1995; 25 de novembro a 

1º de dezembro de 1995, caderno 1, página 2; CONTIM, Paulo. Ob. Cit. p. 78. 
56 Primeira Hora. 5 a 11 de julho de 1997. 4º caderno. Código F.003.0540. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
57 Diário da Região. Edições: 6674, 19 de fevereiro de 2003; 23 de dezembro de 2005, página 6. 
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os investimentos públicos, cronicamente insuficientes”, tenderam “a concentrar-se”.58 Desta 

forma, as obras foram direcionadas para a facilitação da circulação de trabalhadores, 

consumidores e mercadoria naquela região da cidade. 

De nada adiantaria para os shoppings e hipermercados disponibilizar a soma de mais de 

11.000 vagas de estacionamento, se a maioria dos veículos ficassem presos em 

congestionamentos, se os trabalhadores fossem demitidos por sucessivos atrasos decorrentes da 

lentidão do trânsito da região central, se as mercadorias não pudessem ser abastecidas e 

reabastecidas nos estabelecimentos. Pode-se afirmar que a malha viária desenhou o setor 

varejista. Contudo, esse desenho imprimia sobre a cidade as marcas das parcerias público-

privadas 

 

As parcerias público-privadas 

Como visto nos capítulos anteriores, o uso das parcerias público-privadas foi outro fator 

importante, tanto para a instalação de novos estabelecimentos, como para a construção da 

infraestrutura viária necessária para o desenvolvimento do setor terciário da região central de 

Osasco nas décadas de 1990 e 2000. A adoção dessa estratégia administrativa se deu num 

contexto de dificuldades econômicas e problemas urbanos que prejudicavam a cidade nas 

décadas de 1980 e 1990. 

A conjuntura econômica do período 1980-1994 afetou também a Prefeitura de Osasco. 

À queda da arrecadação, decorrente dos anos de recessão do começo da década de 1980, se 

somou ao fato de que a maior parte desses impostos ficava com o Estado e a União, também 

atingidos pela instabilidade econômica. A inflação, sempre crescente durante aqueles anos, 

elevou as despesas e as dívidas acumuladas nas décadas anteriores. Com recursos limitados, foi 

difícil para os governos daquele período solucionar os diversos problemas da cidade, 

decorrentes do crescimento desordenado da metrópole paulista e da falta de planejamento 

urbano, e agravados por aquela situação econômica.59 

                                                             
58 Diário da Região. 6 e 7 de janeiro de 2007; COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 49. 
59 Cf. PARRO, Humberto. Remando contra a crise: considerações sobre a experiência de seis anos à frente da 

Prefeitura de Osasco. Osasco-SP: Áries Editora. 1989. pp. 16-22, 42-45. 
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Figura 9 – Recorte da fotografia aérea FX 05 FT 20. 1 imagem. Preto e branco. 3050 x 3663 pixels. DCG-SEHDU-

PMO. 1994. 

A Figura 9 destaca, no centro e no canto superior esquerdo, uma grande parte do bairro 

Aliança. Ao longo do lado direito está o bairro Rochdale e no canto inferior esquerdo está o 

bairro Jardim Canaã. Os bairros estão situados na zona norte de Osasco. Percebe-se, pela 

disposição irregular de muitas das casas e pelo tom mais claro dos caminhos abertos no terreno, 

que a ocupação daquela grande área do bairro Aliança era recente. Percebe-se também que parte 

da área havia sido loteada, assim como ocorreu no bairro Jardim Canaã. Margeando o córrego 

Braço Morto do rio Tietê, vê-se uma grande faixa de casas que formam outra grande ocupação 

irregular.60 

                                                             
60 Baseio essa descrição de imagem também na minha memória como morador do Jardim Aliança, uma grande 

parte do bairro Aliança. 
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A maior parte das casas irregularmente dispostas eram barracos de madeira cobertos 

com telhas de amianto (material cancerígeno), o que deixava os moradores suscetíveis 

principalmente às chuvas e ao fogo. Vários barracos foram construídos às margens dos córregos 

Braço Morto e Rico e na encosta do morro que forma a parte alta do Jardim Aliança, estando 

portanto suscetíveis a enchentes e a deslizamentos de terra. Os caminhos abertos eram estradas 

e ruas de terra, que levantavam poeira no tempo seco e viravam lama quando chovia. Por várias 

vezes houve enchentes, principalmente na área marginal do córrego Braço Morto, que foram 

agravadas pela maior impermeabilização do solo naquela área e pelo assoreamento do córrego. 

Infelizmente, ainda hoje, moradores do Jardim Aliança e do Rochdale despejam lixo e entulho 

no córrego ou em suas margens, contribuindo para a continuidade das enchentes e para a 

proliferação de animais parasitas como ratos, baratas e mosquitos.61 

A ocupação irregular de áreas públicas e particulares era um dos problemas urbanos que 

os governos municipais tiveram que solucionar durante as décadas de 1980, 1990 e 2000. Em 

áreas periféricas (como o Jardim Aliança), que foram densamente povoadas e muitas vezes 

tinham apenas “abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica”, faltava saneamento 

básico, ruas pavimentadas, iluminação pública, postos de saúde, pronto-socorro, creches e 

escolas. Essas áreas também eram suscetíveis a desastres ambientais e à incidência de 

epidemias.62  

Era difícil lidar com esse e outros problemas (como a construção de infraestrutura viária) 

com um orçamento municipal decrescente, e com dívidas cada vez maiores que chegaram a 

ameaçar a autonomia de Osasco. Segundo Humberto Parro, Prefeito de Osasco entre 1983 e 

1989, sua administração havia herdado diversas dívidas feitas em governos anteriores – 

“dívidas de desapropriação, bancárias, com a previdência social, e muitas outras” –, que se 

acumularam e somaram valores altíssimos com o passar do tempo, em decorrência dos efeitos 

da recessão econômica do começo da década de 1980 e da inflação de todo o período.63 

Em setembro de 1987, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a 

intervenção estadual na Prefeitura de Osasco. O motivo do pedido, que também incluía um 

sequestro das receitas municipais, foi o não pagamento, em 1982, de uma dívida de 35 milhões 

de cruzeiros, referente à desapropriação de um terreno adquirido pela prefeitura em 1968, onde 

                                                             
61 Descrição baseada na minha memória como morador do bairro Jardim Aliança. Morei no bairro durante a maior 

parte da minha vida e vi algumas das transformações que ocorreram naquele espaço. 
62 COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 57, 71 e 74. 
63 PARRO, Humberto. Ob. Cit. p. 16 e 22. 
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foi estabelecido o Fórum de Osasco. A determinação de intervenção tinha características 

bastante autoritárias, ordenava que o então Governador Orestes Quércia nomeasse 

“imediatamente” um interventor, que deveria pagar a dívida em questão no prazo de um dia 

“sob ameaça de prisão”. Segundo o editorial do Primeira Hora, isso configurava um ato 

inconstitucional, pois passava o pagamento daquela dívida “à frente de dezenas de outros 

processos” anteriores, e poderia ter graves consequências em nível nacional, pois poderia abrir 

um precedente para que sentenças semelhantes fossem expedidas contra outras prefeituras, 

quando “mais de 80% dos municípios” não eram capazes de pagar suas dívidas.64 

A intervenção foi suspensa “até o julgamento final do processo”, por liminar concedida 

pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Aldir Passarinho, em 30 de setembro. Porém, o risco 

não havia passado: apesar do “pagamento de valor singelo da desapropriação e inclusão no 

orçamento de 1989 do valor corrigido a ser pago”, em dezembro de 1988 houve nova ameaça. 

O presidente do Tribunal de Justiça manteve a decisão do ano anterior, o que poderia impedir 

Humberto Parro de completar seu mandato e Francisco Rossi de assumir a Prefeitura. Todavia, 

no mesmo mês, os procuradores municipais conseguiram por meio de um mandado de 

segurança suspender a decisão por 90 dias.65 Em março de 1989 “o vice-presidente do TJE 

concedeu uma liminar favorável à Prefeitura, e a decisão permitiu o pagamento daquela dívida 

num prazo de oito anos.66 

O risco de perda da autonomia demonstra o dano causado pela conjuntura econômica 

nacional nas finanças municipais. Faltava dinheiro para pagar dívidas, investir em infraestrutura 

e até para pagar em dia os salários dos servidores67. Como forma de lidar com a falta de recursos 

e os problemas urbanos da cidade, os prefeitos decidiram demitir servidores e elevar impostos 

municipais. E.g.: Humberto Parro anunciou a demissão de 736 pessoas em setembro de 1987; 

Francisco Rossi determinou, em sua primeira semana de governo, “a demissão de todos os 

funcionários em cargos de comissão, a suspensão do pagamento de horas extras” e “a proibição 

de novas contratações”. Além disso, o IPTU teve “aumento nominal de no mínimo 4.000 %” 

                                                             
64 Primeira Hora. Edição 135, 26 de setembro a 2 de outubro de 1987, página 3. Código F.001.0114. Acervo do 

CDHO-UNIFIEO 
65 Primeira Hora. Edições: 136, 3 a 9 de outubro de 1987, página 3. Código F.001.0115; 196, 3 a 9 de dezembro 

de 1988, página 3. Código F.001.0169; 199, 24 de dezembro de 1988 a 6 de janeiro de 1989, página 3. Código 

F.001. 0172. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
66 Primeira Hora. 11 a 17 de março de 1989, página 3. 
67 Primeira Hora. Edições: 118, 30 de maio a 5 de junho de 1987, página 3; 132, 5 a 11 de setembro de 1987, 

página 2. Código F.001.0112. 0101; 7 a 13 de abril de 1990, página 3. 
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em 1990. A taxa foi novamente elevada por Celso Giglio em 1993, tendo um acréscimo de 

2.238% em decorrência da inflação.68 

 

Celso Giglio, que governou a cidade entre 1993 e 1996, teve de lidar com os mesmos 

problemas orçamentários e urbanos que seus antecessores. De acordo com dados da Fundação 

Seade, a arrecadação de impostos municipais caiu de R$ 254.032.235,00 em 1991 para R$ 

163.291.217,00 em 1994.69 Em setembro de 1993 a Prefeitura demitiu cerca de mil servidores 

e determinou o corte de 30% nas despesas das secretarias.70 O trânsito do Centro de Osasco era 

problemático; os motoristas podiam levar cerca “de 10 minutos para percorrer o trecho entre a 

[avenida] Marechal Rondon, na altura da Delegacia Seccional, e o final da Rua Antônio Agu”. 

Como demonstrado pela Figura 9, havia áreas de ocupação irregular que precisavam ser 

urbanizadas e dotadas de infraestrutura, e bairros da periferia que careciam de equipamentos 

públicos.71 Além disso, vimos no Capítulo 1 que desde o final da década de 1980 grandes 

indústrias deixaram de funcionar na região central, o que consequentemente aumentou o 

número de desempregados e contribuiu para a queda na arrecadação de impostos. 

Para enfrentar essa situação ele recorreu às parcerias com empresas privadas para 

construir equipamentos públicos para o município. Esse tipo de compromisso entre a prefeitura 

e as empresas privadas já havia sido praticado antes; em 1986, uma parceria entre o governo 

Parro e os empresários da ACIO possibilitou a construção do Calçadão72. No entanto, no 

contexto do primeiro governo Giglio o número de parcerias foi maior e teve características 

diferentes. 

Houve duas parcerias que foram efetivadas apenas com a assinatura de documentos 

contratuais – com as empresas Viação Osasco e Auto Viação Urubupungá, e com o banco 

Bradesco –, uma com uma escritura pública e outra com um termo de compromisso. Já as 

demais, além da assinatura dos termos de compromisso, envolveram alterações na Lei Ordinária 

                                                             
68 Primeira Hora. Edições: 135, 26 de setembro a 2 de outubro de 1987, página 2; 200, 7 a 13 de janeiro de 1989, 

página 3. Código F.001.0173; 304, 26 de janeiro a 1 de fevereiro de 1991, página 3. Código F.001.0257; 453, 8 a 

14 de janeiro de 1994, página 2. Código F.002.0374. 
69 Tabela “Total de Arrecadação de Impostos Municipais (Em reais de 2018)” no período 1985-1995. Gerada no 

site Informações dos Municípios Paulistas, da Fundação Seade. Endereço Eletrônico:  

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em 12/03/2019. 
70 Primeira Hora. 28 a agosto a 3 de setembro de 1993, página 3. 
71 Primeira Hora. 12 a 18 de junho de 1993, página 9; COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 75. 
72 CONTIM, Paulo. Ob. Cit. p. 55-56. 
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1485 de 12 de outubro de 1978, referente ao uso e ocupação do solo urbano de Osasco. Dentre 

as alterações, as que nos interessam são as que possibilitaram transformações funcionais no 

espaço da região central. 

Em setembro de 1994, o prefeito e os representantes das empresas de transporte coletivo 

Viação Osasco e Auto Viação Urubupungá assinaram a escritura pública que permitiu que as 

empresas reformassem “os terminais de ônibus Amador Aguiar, na Vila Yara, Walt Disney, no 

Jardim Elvira, e Novo Osasco, situado na praça Avelino Francisco de Lima.” As obras, com 

custos estimado em 2,6 milhões de reais, deveriam “ser iniciadas dentro de trinta dias com prazo 

de um ano para conclusão”, sendo os custos pagos inteiramente pelas empresas. Em troca, elas 

teriam o direito “de explorar os terminais por dez anos” e de alugar as 37 lojas que seriam 

construídas no mezanino do terminal da Vila Yara, entregue em fevereiro de 1996.73 

Em novembro do mesmo ano, o Prefeito firmou uma parceria com Lázaro Brandão, 

presidente do banco Bradesco à época. Pelo acordo, assinado em 19 de dezembro, o Bradesco 

se comprometeu a construir e doar para a prefeitura o Hospital Municipal Amador Aguiar, 

situado na avenida Getúlio Vargas, zona norte de Osasco. Com construção orçada em 4,6 

milhões de dólares, quando concluído, o hospital mediria “mais de 9.000 metros”, tendo 150 

leitos e “as especialidades de clínica médica, cirúrgica, pediátrica, ginecológica, obstétrica e 

UTI.” Depois de terminado o prédio, caberia à prefeitura equipá-lo. A obra foi entregue em 

setembro de 1996.74 

Também em 1994, a prefeitura e a multinacional Walmart firmaram acordo que permitiu 

a instalação de um hipermercado na cidade. Para que essa parceria acontecesse, Giglio enviou 

à Câmara Municipal um projeto de lei complementar que propunha a alteração do zoneamento 

da área que a Walmart passaria a ocupar. A Lei Complementar 32, de 28 de junho de 1994, 

determinou em seu artigo 1º que o zoneamento do terreno teria o uso mudado de industrial para 

“predominantemente comercial e de serviços”. À prefeitura caberia “implantar vias de acesso 

ao Viaduto Ignês Collino em benefício do imóvel de que trata o artigo 1º”, entregar o projeto 

do pronto-socorro do Jardim Santo Antônio e delimitar a área onde seriam construídas as vias 

                                                             
73 Primeira Hora. Edições: 24 a 30 de setembro de 1994, página 2; 27 de janeiro a 2 de fevereiro, caderno 1, página 

3. 
74 Primeira Hora. Edições: 5 a 11 de novembro de 1994, página 2; 24 de dezembro a 6 de janeiro de 1994, página 

2; 18 a 24 de fevereiro de 1995, página 3; 7 a 13 de setembro de 1996, caderno 2. 
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de acesso. À multinacional caberia a doação da área para a construção das vias e a construção 

do pronto-socorro dentro de um prazo de 18 meses.75  

Para que fosse instalado o hipermercado da multinacional Carrefour, foi aprovada pela 

Câmara Municipal a Lei Complementar 40, de 22 de fevereiro de 1995, que permitiu alteração 

de zoneamento do mesmo tipo. Em contrapartida, a Carrefour se comprometeu a edificar o 

Teatro Municipal de Osasco, num prazo de treze meses e totalmente às suas expensas. A 

Prefeitura também se encarregou de “implantar via de acesso” ao hipermercado. Ambas as 

empresas estavam sujeitas a pagamento de multa de diária de 1% “calculada sobre o valor venal 

do bem”, caso viessem a exceder o prazo de entrega das obras.76 

Conforme foi descrito no capítulo 3, as parcerias foram replicadas, com as respectivas 

diferenças, pelos sucessores de Celso Giglio no cargo de Prefeito. Utilizamos adiante como 

exemplos, as Leis Complementares 72, de 19 de janeiro de 1998 e 140, de 19 de dezembro de 

2005. 

A primeira, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada por Silas Bortolosso, 

permitiu a construção de um condomínio residencial na Avenida Franz Voegeli. A cooperativa 

Paulicoop/ Planalto comprometeu-se com a “ampliação e reforma do Velório Municipal da Bela 

Vista, a sede do Serviço Funerário Municipal” e a construção “da Creche Municipal Wilma 

Catan”, dentro do prazo de um ano, prorrogável por mais 180 dias, estando sujeita a pagamento 

de multa nos mesmos termos das leis anteriores. A prefeitura se encarregou de indicar os 

imóveis públicos onde seriam construídas as obras e de verificar e aprovar os “anteprojetos e 

memoriais descritivos”.77  

A segunda, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada por Emídio de Souza, 

permitiu a construção da avenida Hilário Pereira de Souza em áreas doadas à Prefeitura por 

Savoy, Carrefour e Exército. As empresas se comprometeram: a transferir uma subestação de 

energia elétrica num prazo de oito meses, prorrogável por mais quatro meses; “doar as áreas 

                                                             
75 OSASCO (Município). Lei Complementar 32, de 28 de junho de 1994. Obtida em: 

https://leismunicipais.com.br/a2/sp/o/osasco/lei-complementar/1994/3/32/lei-complementar-n-32-1994-altera-

dispositivo-da-lei-n-1485-78-de-12-1… Acesso em 19/06/2018. 
76 OSASCO (Município). Lei Complementar 40, de 22 de fevereiro de 1995. Obtida em: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/o/osasco/lei-complementar/1995/4/40/lei-complementar-n-40-1995-altera-

dispositivos-da-lei-n-1485-78-de-12-1… Acesso em 22/07/2018. 
77 OSASCO (Município). Lei Complementar 72, de 19 de janeiro de 1998. Obtida em: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/o/osasco/lei-complementar/1998/8/72/lei-complementar-n-72-1998-altera-

dispositivos-da-lei-n-1485-78-de-12-d… Acesso em 22/07/2018; Primeira Hora, 7 de janeiro de 1998, caderno 1, 

página 3. 
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das suas propriedades necessárias à implantação” da avenida; “doar à Prefeitura do Município 

o valor certo de R$ 1.300.000,00”, que seria utilizado nos primeiros seis meses da obra. Em 

troca, teriam “a permissão para a implantação de instalações comerciais nas áreas de sua 

propriedade atendida a condição de que o acesso principal dos mesmos” se desse “pela nova 

via” e a isenção do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) das 

“obras de construção de subestação de energia elétrica”, que substituiria aquela que seria 

removida para a construção da avenida. Caso não cumprissem o prazo estipulado para a 

substituição da subestação, estariam sujeitos a pagar “multa diária no valor de 1% [...] do valor 

das obrigações inadimplidas, até que estas” estivessem “regularmente cumpridas.”78 

A adoção sucessiva da parceria público-privada pelos prefeitos de Osasco durante as 

décadas de 1990 e 2000, transformou este tipo de compromisso numa estratégia política efetiva. 

Inicialmente utilizada por Giglio como uma saída possível para a falta de recursos 

orçamentários próprios, foi reproduzida por ele, por Bortolosso e por Emídio com um duplo 

objetivo: resolver problemas urbanos da cidade e atrair estabelecimentos que contribuíssem 

para o aumento da arrecadação de impostos – através do consumo e da geração de empregos.  

                                                             
78  OSASCO (Município). Lei Complementar de 140, de 19 de dezembro de 2005. Obtida em: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/o/osasco/lei-complementar/2005/14/140/lei-complementar-n-140-2005-

dispoe-sobre-alteracao-do-zoneamento-… Acesso em 22/07/2018; Diário da Região. Edições: 16 de dezembro de 

2005; 7510, 1 e 2 de julho de 2006, página 5. 
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5 CONCLUSÕES, CONTINUIDADES E PERMANÊNCIAS 

Como resultado da conjuntura de instabilidade econômica do período 1980-1994, de 

situações de crise interna, das políticas de desconcentração industrial e das decisões estratégicas 

das indústrias, a região central de Osasco passou por um processo de desindustrialização entre 

o final da década de 1980 e o começo dos anos 2000. 

A desindustrialização possibilitou a ocupação de espaços industriais vagos por grandes 

lojas de empresas de varejo nacionais e multinacionais, instituições educacionais, grandes 

shopping centers, alguns condomínios residenciais e edifícios empresariais. Processo que 

ocorreu em maior parte durante o período 1994-2010. Quando, a partir da implementação do 

Plano Real, a economia foi estabilizada e o país passou por uma fase de crescimento econômico, 

principalmente durante os anos do governo Lula. 

Em paralelo aos processos de desindustrialização e de transformação funcional do 

espaço da região central, ocorreu a construção de infraestrutura viária pelo poder público, fator 

essencial para a circulação de mercadorias, veículos e pessoas. As obras viárias contribuíram 

para a melhoria do trânsito na região central e para o sucesso dos estabelecimentos terciários, 

tanto os mais recentes como os mais antigos, estes últimos situados em maioria no bairro 

Centro. Onde está o Calçadão da rua Antônio Agu, eixo principal do comércio de Osasco, que 

depois de reformado, recebeu cada vez mais consumidores. Vindos dos bairros periféricos e das 

cidades vizinhas da Sub-região Oeste em veículos particulares ou de transporte coletivo. Grande 

parcela das milhares de pessoas que habitam a Sub-região Oeste participa dos movimentos 

pendulares da RMSP, direcionados em maior parte à Capital. 

Como maneira de resolver problemas urbanos que perduravam por décadas e melhorar 

a arrecadação de impostos num contexto de instabilidade econômica, saída de empresas e 

dificuldades de obtenção de recursos, o Prefeito Celso Gíglio utilizou a parceria público-

privada. Os compromissos firmados em seu primeiro governo (1993-1996) tiveram resultados 

positivos: foram construídos equipamentos públicos na região central e em bairros da periferia 

de Osasco, as empresas que se instalaram nos antigos terrenos industriais contribuíram para o 

aumento da arrecadação de impostos. Por exemplo, a arrecadação total de impostos municipais 

passou de R$ 163.291.217,00 em 1994 para 394.561.483 em 1995.1 A parceria público-privada 

                                                             
1 Tabela “Total de Arrecadação de Impostos Municipais (Em reais de 2018)” no período 1991-1996. Gerada no 

site Informações dos Municípios Paulistas, da Fundação Seade. Endereço Eletrônico:  

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em 14/05/2019. 
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foi então replicada pelos sucessores de Gíglio, sendo transformada numa estratégia política que 

beneficiou o poder público, as empresas e os cidadãos. 

A desindustrialização, a instalação de estabelecimentos terciários, a construção de 

infraestrutura viária, os movimentos pendulares e as parcerias público-privadas são fatores do 

processo de transformação econômico-espacial da região central de Osasco. Influenciado pela 

conjuntura de instabilidade, pela estabilização e pelo crescimento da economia brasileira, e 

integrado ao processo de reestruturação produtiva da Grande São Paulo. 

A reestruturação produtiva faz parte do modo de produção flexível, que substituiu o 

modo de produção fordista que entrou em crise em meados dos anos 1970. Consistiu na difusão 

e na adoção em escala mundial de inovações organizacionais, tecnológicas e sócio-metabólicas 

que visavam ao mesmo tempo aumentar e flexibilizar a produção. Estando associada ao 

neoliberalismo e à globalização.2 

No Brasil, a reestruturação produtiva passou a ter maior impacto a partir da década de 

1990. Justamente quando houve a ruptura com o modelo econômico de substituição de 

importações, através da implementação de políticas neoliberais (abertura comercial e 

privatizações), introduzidas no governo Collor e aprofundadas no governo Cardoso.3  

Na RMSP, o fenômeno esteve relacionado ao processo de desconcentração industrial, 

já que transferir “o setor produtivo” para cidades do interior paulista era uma maneira de 

flexibilizar a produção e reduzir os custos com trabalho, transporte, impostos, regulamentações 

e infraestrutura. Decorrentes, em parte, dos efeitos do crescimento urbano desordenado da 

metrópole paulista, do fortalecimento dos sindicatos e da conjuntura de instabilidade 

econômica. Ao mesmo tempo, ocorria a “centralização financeira e operacional das empresas”, 

que aproveitavam a estrutura tecnológica da RMSP. Apesar da desativação de plantas fabris, 

em 1996, a região ainda detinha 56,9% das unidades locais industriais do Estado de São Paulo. 

Tendo, no entanto, se tornado no final do século XX, o local preferencial “das sedes de grandes 

empresas industriais, financeiras e prestadoras de serviço do país”.4 

                                                             
2 Cf. ALVES, GIOVANNI. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do trabalho. 2 ed. 

Londrina: Práxis; Bauru: Canal 6, 2007. p. 156-160; SOUZA, Flavio Manzatto de. Estudo da distribuição do 

comércio e da indústria no município de Osasco-SP. Revista PIBIC, Osasco, v. 3, n. 1, 2006, p. 102-103. 
3 Cf. ALVES, GIOVANNI. Idem. p. 158; CASTRO, Lavinia Barros de. Privatização, abertura e desindexação: a 

primeira metade dos anos 90 (1990-1994). In: GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros; 

HERMANN, Jennifer (Org.). Economia brasileira contemporânea: [1945-2010]. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. pp. 132, 136-137. 
4 SOUZA, Flavio Manzatto de. Idem. p. 103-104; COELHO, Maria Inês Zampolim. Osasco: Geografia, violência 

e segurança pública. Osasco: Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, 2001. p. 44-45; “TABELA 4. 
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No caso de Osasco, embora tenha ocorrido um processo de desindustrialização na região 

central, o setor secundário continuou a ter uma participação importante na economia municipal. 

No período 2000-2010, o valor adicionado fiscal da indústria se manteve instável, o menor valor 

foi de R$ 3.668.163.623,00, em 2003, e o maior foi de R$ 4.542.151.521,00, em 2006.5 Por 

outro lado, no período 1991-2010, a “Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total 

de Empregos Formais” tendeu a cair, foi de 33,64% em 1991, 24,59% em 2000, e 15,1% em 

2010.6  

Seguindo um movimento contrário, no mesmo período, a porcentagem de empregos 

formais cresceu nos setores de comércio e serviços. No comércio, foi de 13,24% em 1991, 

21,42% em 2000 e 24,9% em 2010. No setor de serviços, foi de 44,42% em 1991, 50,96% em 

2000 e 56,5% em 2010.7 A distribuição dos empregos formais em Osasco seguiu uma tendência 

semelhante à observada na RMSP no mesmo período. As participações “no Total de Empregos 

Formais” da Indústria, do Comércio e dos Serviços foram respectivamente de: 30,73%, 11,03% 

e 45,23% em 1991; 21,2%, 15,12% e 59,26% em 2000; 16,6%, 18% e 59,6% em 2010.8  

A tendência aponta para a ocorrência de um processo de terciarização da economia na 

RMSP e na cidade de Osasco. Processo relacionado à reestruturação produtiva, que alterou a 

estrutura ocupacional da Grande São Paulo, através da: transferência de unidades industriais 

para cidades do interior; redução “do pessoal ocupado” na indústria e consequente “ampliação 

de ocupações no setor serviços (com destaque para os serviços relacionados à produção e os 

pessoais/domésticos)”; exigência de maior escolarização e qualificação profissional, decorrente 

principalmente da introdução de inovações tecnológicas (por exemplo, informática e automação 

                                                             
Distribuição das Unidades Locais, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, por Setores de Atividade Econômica, 

segundo Regiões Administrativas. Estado de São Paulo – 1996”, “Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade 

Econômica Paulista – Paep”. In: ARAUJO, Maria de Fátima Infante.  Mapa da estrutura industrial e comercial no 

Estado de São Paulo. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade, v.13, n.1-2, 1999, p. 42; _______. 

Reestruturação Produtiva e Transformações Econômicas: Região Metropolitana de São Paulo. São Paulo em 

Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade, 2001, vol. 15, n.1, p. 21. 
5 “Valor Adicionado Fiscal da Indústria - Total [Série interrompida] (Em reais de 2018)”, Osasco, período 2002-

2010. Tanto esses dados, como os demais citados adiante, foram obtidos no site Informações dos Municípios 

Paulistas, da Fundação Seade. Endereço Eletrônico: http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em 

26/05/2019. 
6 “Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total de Empregos Formais (Em %)”, Osasco, período 

1991-2010. 
7 “Participação dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas no Total de Empregos Formais (Em %)” e “Participação dos Empregos Formais dos 

Serviços no Total de Empregos Formais (Em %)”, Osasco, período 1991-2010. 
8 “Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total de Empregos Formais (Em %)”, “Participação dos 

Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas no Total de Empregos Formais (Em %)” e “Participação dos Empregos Formais dos Serviços no 

Total de Empregos Formais (Em %)”, Região Metropolitana de São Paulo, período 1991-2010. 
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de processos); terceirização “de inúmeras atividades”; aumento dos empregos autônomos e 

informais, tanto dos que exigem maior, quanto dos que exigem menor nível de escolarização.9 

Para o caso da região central de Osasco, a terciarização se verificou, também, na 

ocupação das antigas áreas industriais por estabelecimentos de comércio e serviços e por 

residências, no crescimento da circulação de pessoas no Calçadão e no grande movimento 

pendular da população local. Dentre as “Viagens Diárias Produzidas por Motivo” nas zonas de 

origem correspondentes à cidade de Osasco em 2007, 466.073 foram para trabalho. Destas, 

67.269 foram para trabalho na Indústria, 89.131 para trabalho no comércio e 309.672 para 

trabalho em Serviços.10 

Assim, a transformação econômico-espacial da região central de Osasco foi resultado 

do impacto das conjunturas econômicas do Brasil no período 1980-2010, da reestruturação 

produtiva, da desconcentração industrial, dos problemas urbanos da cidade, da ação das 

empresas privadas e do poder público. 

 

Antes da instalação dos grandes hipermercados e shoppings, os habitantes da cidade não 

costumavam frequentar muito a região, seja para fazer compras ou para lazer. José Nunes, 

morador da Vila dos Remédios, bairro que faz divisa com o município de São Paulo, relatou 

em 1991 ao jornal Primeira Hora que “Osasco perde bilhões de cruzeiros com a quantidade de 

pessoas que preferem fazer suas compras na Lapa ou no Centro de São Paulo porque 

consideram o acesso a esses lugares mais fácil que a Osasco.” O vereador Mario Cavalcante 

fez afirmação semelhante: “hoje muitos preferem a Lapa para fazer compras, pois é mais prático 

e rápido”.11 Fosse via transporte público ou carro particular, era difícil e cansativo chegar ao 

centro de Osasco, as pessoas que tinham carro eram: 

obrigadas a dar uma volta de quase três quilômetros para atravessar o rio Tietê pela velha e 

condenada (pelo governo do Estado) ponte do Rochdale e os trilhos da Fepasa pelo perigoso e 

sempre congestionado Viaduto Ignês Collino; ou têm que andar três quilômetros a mais, até o 

Piratininga, para chegar até o Centro pelo viaduto Tancredo Neves e pela avenida dos Autonomistas 

a partir do Quilômetro Dezoito.12 

                                                             
9 ARAUJO, Maria de Fátima Infante. Ob. Cit. 2001. pp. 23, 25 e 26. 
10 ‘Tabela 18 – Viagens Diárias Produzidas por Motivo e Zona de Origem – RMSP – 2007’ In: Pesquisa Origem 

e Destino 2007. Obtidas no formato de planilha em: https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-origem-

e-destino/resource/dd9382bf-fbbe-4ca4-bd32-bf6150a59c4b. Acesso em 29/04/2019. 
11 Primeira Hora. Edição 333, 17 a 13 de agosto de 1991, caderno 2. 
12 Idem. 
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Outros habitantes da zona norte disseram que, antes da instalação dos shoppings e 

hipermercados, preferiam fazer suas compras na rua 25 de Março, por que era mais barato 

comprar lá do que no centro de Osasco.13 Ainda em 1991, o jornal Primeira Hora afirmava que 

o então novo presidente da ACIO, Francisco Teruel, queria “estimular o osasquense a comprar 

produtos na cidade”, o presidente pretendia fazer uma campanha publicitária que teria como 

mote “a valorização do comércio osasquense”.14 

Como resultado da ocupação terciária do espaço, associada à construção de 

infraestrutura viária, ao crescimento econômico, ao crescimento da população da cidade durante 

as décadas de 1990 e 2000 e à circulação de milhares de pessoas, houve crescimento do 

consumo na região central. Os habitantes de Osasco e de cidades vizinhas passaram a ter mais 

opções de compras e lazer. Porém, como afirmado anteriormente, as opções de lazer passaram 

a estar cada vez mais atreladas ao consumo. Por exemplo, nos três grandes shoppings da cidade, 

as salas de cinema estão situadas próximas das praças de alimentação, o que estimula o público 

que frequenta o cinema a se alimentar nos estabelecimentos das praças. Essa associação faz 

parte do desenvolvimento de novos hábitos de consumo, ao mesmo tempo que ocorria a 

instalação e consolidação dos grandes estabelecimentos comerciais na cidade. Assunto que no 

entanto será abordado em trabalho posterior. 

 

O processo de transformação da região central de Osasco continua a acontecer. Durante 

esta década, vem ocorrendo um novo processo de verticalização na região, com consequente 

ampliação das áreas com função residencial. O que se deve, em parte, à presença dos 

estabelecimentos terciários e à malha viária, caracterizando duas tendências decorrentes da 

“implantação dos shoppings centers” em espaços urbanos: a valorização do entorno e o 

desenvolvimento de áreas desocupadas.15 Foram realizadas novas obras viárias importantes, 

como a remodelação do Largo, que envolveu a ampliação da Estação de Osasco e a reconstrução 

do terminal central de ônibus. 

O processo de desindustrialização na região não foi total. Houve o fechamento da 

unidade da Osram (fabricante de lâmpadas) em 2016, porém, algumas industrias seguiram 

                                                             
13 Baseio essa afirmação na lembrança de uma conversa que tive com meus pais, que moram na zona norte desde 

começo dos anos 1990. perguntei a eles como era o centro de Osasco antes da instalação de estabelecimentos como 

o Shopping Plaza e o Carrefour, porque eles não compravam no centro de Osasco e em que outro lugar eles 

costumavam fazer compras. 
14 Primeira Hora. 24 a 30 de agosto de 1991, página 2. 
15 COELHO, Maria Inês Zampolim. Ob. Cit. p. 78. 
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funcionando; por exemplo, a Meritor, “fabricante de eixos para veículos” de transporte de 

cargas e ônibus.16 Apesar do crescimento econômico recente, ainda há áreas na cidade cujas 

ruas são há anos marcadas pelo descaso e pelo abandono. Esse é o caso do Bonfim, bairro 

vizinho ao Centro, que desde a década de 1950 vem passando por um processo de decadência. 

As antigas casas comerciais da rua André Rovai eram marcadas pela deterioração já em 1991, 

e muitas delas ainda abrigam cortiços, onde moram famílias pobres.17 

                                                             
16 ‘Osram fecha fábrica de lâmpadas’. Notícia consultada em: http://www.sindmetal.org.br/osram-fecha-fabrica-

de-lampadas/. Acesso em 29/05/2019; ‘Meritor comemora 60 anos de atuação no Brasil’. Notícia obtida no site 

Automotive Business. Endereço eletrônico: http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24297/meritor-

comemora-60-anos-de-atuacao-no-brasil. Acesso em 09/03/2019. 
17 Primeira Hora. Edição 327, 6 a 12 de julho de 1991, caderno 2. Acervo do CDHO-UNIFIEO. 
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Certificado de Participação do Projeto Criança Futuro Esperança. 
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FX 06 FT 17. Mostrando o Viaduto Tancredo Neves concluído.
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Vista panorâmica de Osasco, 1956 
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Frigorífico Wilson Trem Maria Fumaça – Pátio. 
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Demolição Eternit 1995 
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