
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 04 – junho de 2016 
  



 
 

 
 

2 

Boletim da Rede Metalúrgicos – Número 04 – junho de 2016 

INTRODUÇÃO 

O DIEESE apresenta o quarto Boletim da Rede Metalúrgicos, uma produção que tem o objetivo de 

mostrar os principais resultados do primeiro trimestre de 2016 do setor, no tocante aos indicadores 

da indústria e do emprego.  

A economia brasileira iniciou 2016 com a taxa de desemprego, estimada pela PNADC (PNAD 

Contínua), de 10,9% da força de trabalho no trimestre janeiro-março, ao passo que o salário médio 

real diminuiu -3,7%. A PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego- DIEESE) mostrou a mesma 

tendência e registrou taxa de desemprego de 14,0% em janeiro e, 15,9%1, em março. Em relação ao 

emprego formal, segundo dados do Caged, foram eliminados 323.052 postos de trabalho no período.  

O crescente desemprego e os patamares elevados da inflação2 dificultaram as negociações coletivas 

pelo país: das 102 negociações fechadas entre janeiro e março, 49,0% obtiveram reajustes abaixo da 

inflação (INPC). Em todos os setores, a maioria das negociações resultaram em reajuste abaixo da 

inflação: na indústria foram registradas 35 negociações, das quais 17 foram abaixo da inflação; no 

comércio das 17 negociações, 10 mostraram reajustes abaixo da inflação; já no setor de serviços, do 

total de 50 acordos, 23 fecharam acordo com percentual abaixo da inflação.  No setor metalúrgico, 

nos três primeiros meses do ano de 2016 ocorreram 5 negociações, das quais duas tiveram reajuste 

abaixo da inflação, duas resultaram em taxa igual à inflação e apenas uma obteve aumento real de 

salário, porém com percentual inferior ao ano passado (Anexo – quadro A).  

 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL  

A produção na indústria de transformação diminuiu -11,7% no acumulado no ano em relação ao 

mesmo período de 2015. Os estados do Amazonas (-23,0%) e de Pernambuco (-27,0%) registraram 

as maiores quedas, a primeira, em grande parte explicada pela queda na fabricação de máquinas e 

equipamentos (de -82,4%); e a segunda em razão da retração no segmento de outros equipamentos 

de transporte (-55,9%) e de produtos alimentícios (-42,2%). Houve aumento na Bahia (5,3%) e MG 

(6,6%). (Anexo – quadro 1). 

No setor metalúrgico, as quedas concentram-se em equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos (-34,7%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-27,8%)(Tabela 1) 

 

 

                                                           
1 Dados da região metropolitana de São Paulo 
2 O INPC acumulado em janeiro foi de 11, 31%, em fevereiro de 11,08% e em março de 9,91%. 
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TABELA 1  
Produção Física Industrial, por segmentos do setor metalúrgico  

Brasil – janeiro a março de 2016 (em %) 

Seções e atividades industriais (CNAE 2.0) 

No mês 
Acumulado 

do ano 

Acumulado 
nos últimos 
12 meses 

(Base: mês imediatamente 
anterior) 

(Base: 
igual 

período do 
ano 

anterior) 

(Base: 
últimos 12 

meses 
anteriores) 

jan/16 fev/16 mar/16 mar/16 mar/16 

Indústria geral 0,4 -2,7 1,4 -11,7 -9,7 

Indústrias de transformação 0,4 -2,9 1,7 -11,1 -10,7 

Metalurgia 0,4 -1,5 -2,1 -13,9 -10,7 

Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 2,2 -1,0 -0,3 -17,0 -14 

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -7 -8,4 0 -34,7 -32 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4,3 -3,1 3,6 -20,5 -16,6 

Máquinas e equipamentos 2,7 -8 8,5 -23,7 -18,6 

Veículos automotores, reboques e carrocerias 1,2 -9,3 2,7 -27,8 -27,8 

Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores -1,5 -3,2 -0,3 -23,6 -14,1 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos - - - -8,8 -9,7 

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Elaboração 
DIEESE. 

     

 

A queda de produção no setor metalúrgico foi resultado de diversos fatores, como a redução média 

dos desembolsos do BNDES em 60% nos segmentos que envolvem o setor, quando comparado com 

o primeiro trimestre de 2015, com exceção dos segmentos máquinas e equipamentos, onde houve 

acréscimo de 69,8%. Houve também redução do crédito para aquisição de veículos de, em média, -

2,75%. Além disso, fatores como aumento dos juros, do desemprego e queda na renda das famílias, 

contribuíram para a redução de consumo nos bens de consumo duráveis, como foi o caso dos veículos 

e dos eletroeletrônicos.  

O câmbio desvalorizado ajudou a balança comercial do setor, principalmente, o segmento do 

automotivo que, em conjunto com novos acordos (Argentina, Colômbia, México e Uruguai), 

possibilitou o incremento de 23,97% no saldo comercial. Mas, de modo geral, o melhor desempenho 

da balança comercial foi ocasionado em razão da queda mais acentuada das importações em relação 

às exportações, como ocorreu no segmento de autopeças.  

O segmento eletroeletrônico e de máquinas e equipamentos apresentou melhora no resultado 

comercial em virtude das compras realizadas pela China neste período. Contudo, para as máquinas e 

equipamentos, os patamares de exportação e importação estiveram abaixo, quando comparado com 

o mesmo período do ano anterior.  
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ELETROELETRÔNICO 

No acumulado de janeiro-março de 2016, a produção industrial do segmento eletroeletrônico 

diminuiu em -26,8% em comparação a igual período de 2015. Na indústria eletrônica a queda foi de 

-34,6%, decorrente da redução na fabricação de equipamentos de informática e periféricos (-40,0%), 

os demais subsegmentos da área eletrônica apontaram quedas superiores a 30%, exceto a fabricação 

de instrumentos de medida, teste e controle (-13,7%).  

No caso da indústria elétrica, a produção caiu -20,4% no período citado, apresentando também 

queda em todos os subsegmentos. Os piores desempenhos foram de lâmpadas e outros equipamentos 

de iluminação (-35,6%), seguidas equipamentos e aparelhos elétricos (-27,4%),  eletrodomésticos (-

22,5%)3, equipamentos para distribuição e controle de energia (-22,4%) e geradores, transformadores 

e motores elétricos (-17,4%). A menor retração foi da fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 

elétricos que registrou queda de -0,3%.  

TABELA 2  
Balança comercial – segmento eletroeletrônico  

Brasil -1º trimestre 2016 (US$ Bilhões) 

Grupos e classes industriais em % 

Segmento Eletrônico -34,6 

Componentes eletrônicos -34,1 

Equipamentos de informática e periféricos -40 

Equipamentos de comunicação -33,5 

Aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo -37,7 

Aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios -13,7 

Segmento Elétrico -20,4 

Geradores, transformadores e motores elétricos -17,4 

Pilhas, baterias e acumuladores elétricos -0,3 

Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica -22,4 

Lâmpadas e outros equipamentos de iluminação -35,6 

Eletrodomésticos -22,5 

Fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico -22,0 

Aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente -23,6 

Equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente -27,4 

Eletroeletrônico -26,8 

                       Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. Elaboração Abinee.  

Em 2015, o faturamento da indústria Elétrica e Eletrônica registrou queda de -9,3%4, em 

termos reais. Para 2016, as empresas do segmento eletroeletrônico projetaram, em termos reais, 

                                                           
3 A produção da linha branca reduziu em -22%, linha marrom em -37,7% e os outros eletrodomésticos em -23,6%.  
4 Em 2015, o faturamento atingiu o valor de R$ 142,5 bilhões, e em 2014 o valor foi de R$ 153,8 bilhões.  
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redução da ordem de -6%. Esta projeção é compatível com a expectativa de nova retração do PIB 

prevista para 2016, já estimada em -3,6%, segundo o último boletim Focus.5 

Na balança comercial, o déficit dos produtos elétricos e eletrônicos somou US$ 4,2 bilhões, 

49,1% abaixo do registrado em janeiro-março do ano passado (US$ 8,25 bilhões). As exportações 

totalizaram US$ 1,46 bilhão, 6,3% acima das apuradas no mesmo período de 2015 (US$ 1,37 bilhão). 

As vendas externas de Equipamentos Industriais (60,6%)6, de Geração, Transmissão e Distribuição 

de Energia Elétrica – GTD (28,3%)7 e de bens de Informática (30,4%)8 foram os responsáveis pelo 

incremento das exportações, mais especificamente, a compra dos produtos: aparelhos para filtrar, 

aparelhos e dispositivos e painéis e quadros pela China9. As importações de produtos elétricos e 

eletrônicos somaram US$ 5,6 bilhões, -41,7% menor do que o contabilizado em igual período de 

2015 (US$ 9,6 bilhões). Todos os subsegmentos apresentaram queda nas importações, com destaque 

para Utilidades Domésticas que mostrou redução de -52,6%, em razão da diminuição nas vendas da 

linha branca, portáteis e imagem e som10. O item com maior volume importador, os componentes 

elétricos e eletrônicos, apresentou variação negativa de -43,4%.  

  

                                                           
5 As informações sobre faturamento desse segmento são divulgadas pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE). Disponível em http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm  
6 As exportações de aparelhos para filtrar ou depurar gases para a China, no mês de março, aumentou em 2.699%. Os 

aparelhos e dispositivos para tratamento de materiais por meio de operações que impliquem mudança de temperatura 

cresceram em 222% para a China em janeiro.  
7 Destaque de painéis e quadros destinados para a China.  
8 Vendas de impressoras.  
9 No primeiro trimestre de 2015, as vendas para China foram de U$ 38,7 milhões, no mesmo período de 2016, as vendas 

alcançaram U$ 310,5 milhões, portanto, aumento de 703,3%, segundo os dados da Abinee.  
10 As informações sobre balança comercial desse segmento são divulgadas pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica 

e Eletrônica (ABINEE). Disponível em http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm  

http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm
http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm
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TABELA 3  
Balança comercial – segmento eletroeletrônico  

Brasil -1º trimestre 2016 (US$ Bilhões) 

Setores 

Exportações Importações Saldo da Balança Comercial 

2016  
(1 tri) 

2015  
(1 tri)  

Variação 
(Em %) 

2016  
(1 tri) 

2015  
(1 tri)  

Variação 
(Em %) 

2016  
(1 tri) 

2015  
(1 tri)  

Variação 
(Em %) 

Automação industrial (1) 113,7 117,5 -3,3 735,2 924,6 -20,5 -621,5 -807,1 -23,0 

Componentes elétricos e 
eletrônicos (2) 

562,0 655,0 -14,2 3.217,4 5.693,3 -43,5 -2.655,4 -5.038,3 -47,3 

Equipamentos industriais 447,6 278,7 60,6 505,5 931,8 -45,7 -57,9 -653,1 -91,1 

Geração, transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica 

134,6 104,9 28,3 158,3 251,6 -37,1 -23,7 -146,6 -83,9 

Informática 83,8 64,3 30,4 314,1 475,1 -33,9 -230,3 -410,8 -43,9 

Material elétrico de 
instalação 

21,0 24,4 -14,2 125,5 231,1 -45,7 -104,5 -206,6 -49,4 

Telecomunicações 43,1 61,5 -29,9 373,4 602,5 -38,0 -330,3 -541,1 -39,0 

Utilidades domésticas (3) 54,9 67,3 -18,3 246,8 521,7 -52,7 -191,9 -454,4 -57,8 

Balança comercial 
Eletroeletrônico 

1.460,7 1.373,6 6,34 5.676,2 9.631,7 -41,07 -4.215,4 -8.258,1 -49,0 

Fonte: Abinee.  
Elaboração DIEESE.  
Nota: (1) Inclui instrumentação e instrumentos eletro médicos;  
(2) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças;  
(3) Inclui auto-rádios. 

 

AUTOMOTIVO 

No primeiro trimestre de 2016, a produção de autoveículos foi de 482.290 unidades, o que 

representou uma queda de -27,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando alcançou 

667.571 unidades. Nos três primeiros meses de 2016, houve um retorno ao patamar do primeiro 

trimestre de 2004, quando a produção totalizou 484.276 unidades. A produção de todos os tipos de 

veículos diminuiu: ônibus (-43,5%), comerciais leves (-40,9%), caminhões (-35,2%), e dos 

automóveis (-24,8%). Em relação ao mesmo período do ano anterior, cresceu a participação dos 

automóveis em detrimento aos comerciais leves, caminhões e ônibus.  

O licenciamento mostrou queda de -28,6% no primeiro trimestre de 2016 em comparação com 

o do ano anterior. As quedas tiveram o mesmo comportamento da produção, com redução expressiva 

no licenciamento de ônibus (-47,8%), comerciais leves (-37,1%), caminhões (-32,1%) e automóveis 

(-26,7%). Ainda sobre o licenciamento dos ônibus, cabe mencionar que, segundo a Anfavea, com 

exceção da Scania que teve alta de 15,2% nas vendas, as empresas como a Mercedes-Benz (-42,4%), 

Man (61,1%), Agrale (-29%), Iveco (-70,1%), Volvo (-54,8%) registraram variação negativa. A forte 

retração, fez com a que a Marcopolo mostrasse intenção de fechar fábricas no país11.    

 

 

 

                                                           
11 Ver: Jornal Valor Econômico em 03/05/2016. Marcopolo admite estudar o fechamento de fabricas no Brasil.  
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TABELA 4 
Produção, exportação e licenciamento de autoveículos  

 Brasil – janeiro a março de 2016 

Autoveículos 
2016                         

(1º trimestre) 
2015                             

(1º trimestre) 

Variações 
percentuais 
trimestral           

2016/2015 

Percentual de representação 

2016 2015 

Produção total de autoveículos 

Total 482.290 667.571 -27,8 100,0 100,0 

Automóveis 403.562 536.329 -24,8 83,68 80,34 

Comerciais leves 59.276 100.243 -40,9 12,29 15,02 

Caminhões 15.113 23.313 -35,2 3,13 3,49 

Ônibus 4.339 7.686 -43,5 0,90 1,15 

Exportações de veículos 

Total 98.877 79.757 23,97 100,0 100,0 

Automóveis 79.370 61.795 28,44 80,27 77,48 

Comerciais leves 13.829 12.120 14,10 13,99 15,20 

Caminhões 4.104 4.390 6,51 4,15 5,50 

Ônibus 1.574 1.452 8,40 1,59 1,82 

Licenciamento total de veículos nacionais e importados 

Total 481.311 674.378 -28,6 100 100 

Automóveis 400.156 546.065 -26,7 83,1 81,0 

Comerciais leves 65.324 103.800 -37,1 13,6 15,4 

Caminhões 13.111 19.306 -32,1 2,7 2,9 

Ônibus 2.720 5.207 -47,8 0,6 0,8 

Fonte: Anfavea. Anuário 2016.   
Elaboração DIEESE  
Obs.: Os dados de produção e exportação não inclui CKD.  

 

 

Um indicador positivo na dinâmica do segmento automotivo são as exportações, que no 

primeiro trimestre registraram aumento de 23,9%, passando de 79.757 para 98.877 unidades, na 

mesma base de comparação. A de automóveis aumentaram 28,4%, seguido de comerciais leves, 

14,1% e ônibus, 8,4%. Já as exportações de caminhões registraram retração de -6,51%. Este 

crescimento é resultado dos novos acordos entre os países como a Argentina, Colômbia, México e 

Uruguai e, também, em razão da desvalorização da moeda brasileira.  

Quando se analisa o licenciamento total por empresa, observa-se aumento no dos automóveis 

de empresas como Chrysler (676,3%), Hyundai (3,4%), Lexus-Toyota (8,6%). Por outro lado, as 

empresas que concentram boa parte do mercado brasileira mostraram variação negativa, tais como: 

Volkswagen (-40,3%), Fiat (-45,8%), Ford (-40,4%), General Motors (-26,2%). O licenciamento de 

comerciais leves teve resultados positivos na Citroen (1,6%), Renault (63,9%) e Toyota (14,2%). E o 

de caminhões, na Agrale (8%) e na DAF em 59%.  

A queda de demanda por autoveículos foi causada pela redução do crédito direcionado para 

aquisição de veículos: em média, caiu - 2,75% no primeiro trimestre, seguindo a trajetória 

descendente de 2015.  
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O aumento dos juros para a aquisição de veículos também impactou na diminuição da 

demanda de autoveículos: no banco Honda, a elevação foi de 1,52 p.p, e no da Mercedes-Benz, de 

2,03 p.p.. Houve estabilidade nos principais bancos (Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa), que mostraram 

variação média de 0,3 p.p., e, em março atingiram o valor médio de 2,05% a.m. e de 27,6% a.a. 

(Anexo – quadro 2).   

O aumento dos preços para os automóveis novos (0,41%) e queda para os automóveis usados 

(-2,86%), como indicaram os dados do IPCA para o primeiro trimestre de 2016 também contribuíram 

para a menor demanda de autoveículos. Assim, este conjunto de variáveis somado ao aumento do 

desemprego, à queda da renda e ao cenário de incerteza política que afeta as expectativas, dificultaram 

ainda mais o desempenho do segmento.  

 

AUTOPEÇAS 

Segundo os dados de produção física da PIM - Pesquisa Industrial Mensal realizada pelo 

IBGE, a fabricação de peças e acessórios registrou queda de -21,8%, no primeiro trimestre de 2016 

em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o decréscimo 

foi de -19,3%. A fabricação de cabines, carrocerias e reboques mostrou redução mais acentuada, de -

39,1%, no primeiro trimestre do ano, e de -45,9% nos últimos doze meses.   

No primeiro trimestre de 2016, observou-se a continuidade da queda do segmento de peças e 

acessórios, já o de cabines, carrocerias e reboques para veículos mostrou estabilidade, com aumento 

de 1,9 p.p.  

GRÁFICO 1  

Produção Física Industrial, segmento de autopeças 
Brasil – janeiro a março – 2016 
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Fonte: IBGE. Elaboração DIEESE.  

O segmento de autopeças reflete, em boa medida, o automotivo, por isso a queda mais 

acentuada da produção de cabines, carrocerias e reboques pode ser compreendida diminuição da 

fabricação de ônibus e caminhões, como destacado anteriormente.  As vendas para as montadoras e 

as vendas intrassetoriais mostraram variação negativa de -23,6% e -2,2%, respectivamente. Por outro 

lado, o faturamento relacionado às exportações registrou aumento de 15,4%, quando  medido  em 

reais (R$), e as vendas para reposição variaram negativamente em -2,3%. Com isso, o faturamento 

líquido nominal do segmento decresceu 12%, no primeiro trimestre de 2016, em relação ao mesmo 

período do ano anterior. 

O melhor saldo da balança comercial do segmento de autopeças decorreu da maior queda das 

importações em relação às exportações. No primeiro trimestre, houve redução das exportações em      

-18,4% e das importações em -28,1%, na comparação com o mesmo período no ano anterior. Os 

países que participam com o maior volume nas exportações também tiveram retração12, como foi o 

caso da Argentina (-32,5%). As importações dos principais países ao mercado brasileiro decresceram, 

como é o caso dos EUA (-23,5%)13. Como consequência, houve, neste período, queda da participação 

das exportações da América do Sul (-30,34%), América do Norte (-15,44%) e Europa (-4,32%), com 

aumento da América Central e do Caribe (47,61%). As importações caíram em todas as regiões 

(Europa, Ásia, América, África).  

Cabe destacar as mudanças realizadas pela Câmara de Comércio Exterior em março deste ano, 

que reduziu as tarifas de importação de diversos produtos para o segmento de autopeças. Os produtos 

que eram tributados em 16%, em média, passaram para 2% e, ainda houve inclusão de 61 produtos 

não produzidos pelo Mercosul. A resolução destaca que “a medida está alinhada à política industrial 

e tem o objetivo de dar mais competitividade ao setor automotivo” 14. Outro ponto que merece atenção 

é o projeto Brasil Auto Parts, renovado em março de 2016, que pretende fomentar as exportações, 

reunindo a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento) e o 

Sindipeças em busca de novos mercados.  

 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

O segmento de Máquinas e Equipamentos apresentou variação negativa de -30,8% na receita 

líquida. Houve retração nas exportações de -5,0%, e passou de R$ 2.018,77 milhões para R$ 1.917,19 

milhões no primeiro trimestre de 2016, comparado com o primeiro trimestre de 2015. Ao mesmo 

tempo, diminuíram as importações em -30,9%, uma vez que eram R$5.313,27 milhões e passaram 

                                                           
12 Os EUA registraram queda em -9,9%, México (-25,0%), Países baixos (-0,2%), Alemanha (-15,1%). O aumento das 

vendas para o exterior vieram de países, como: Tailândia (46,72%), Suécia (30,21%), Índia (22,64%), França (20,59%). 
13 Outros países: Alemanha (-18,84%), China (-37,79%), Japão (-35,21%), Coreia do Sul (-42,71%). Os dois países que 

registraram aumento foram República Tcheca (12,4%) e Polônia (10,89% 
14 Ver http://www.camex.gov.br/noticias/ler/item/715 
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para R$ 3.671,14 milhões. Este resultado reflete a situação cambial recente, com a desvalorização do 

real frente ao dólar, que levou a uma melhora nas contas externas, com diminuição do saldo negativo 

da Balança Comercial em 46,76%, passando de R$ -3.294,51 para R$ -1.753,95.  

TABELA 4  
Indicadores do segmento de máquinas e equipamentos  

Brasil - janeiro a março de 2016 (R$ milhões) 

Indicadores jan-mar 2015 jan-mar 2016 Var. % 

Receita líquida total 23.055,08 15.932,70 -30,89 

Importação 5.313,27 3.671,14 -30,91 

Exportação 2.018,77 1.917,19 -5,03 

Saldo da BC -3.294,50 -1.753,95 -46,76 

           Fonte: Abimaq. Elaboração DIEESE.  

Quanto aos parceiros comerciais de máquinas e equipamentos brasileiros, houve algumas 

mudanças no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano anterior. No que 

concerne às exportações, destaca-se o crescimento da participação chinesa equivalente a 1.048,3% 

no período (Anexo – ver quadro 3). Entre janeiro e março de 2015, o Brasil exportou para a China 

US$ 24.500.236, e subiu para US$281.344.919 no mesmo período deste ano. Esta elevação levou o 

mercado chinês ocupar a segunda colocação entre os parceiros comerciais brasileiros. Outros 

destaques positivos foram o crescimento das exportações para o Peru (18,2%) e Bolívia (13,8%).  

No caso das importações, houve retração entre os principais parceiros comerciais com 

destaque para o Japão -52,0% e os Estados Unidos em -36,6%. Apesar da China também ter 

apresentado decréscimo nas importações brasileiras (-23,0%), a queda mais significativa da 

participação das importações estadunidenses, levou o mercado chinês ocupar a primeira posição no 

portfólio de importações brasileiras. Entre os países que aumentaram sua participação nas 

importações estão a Finlândia (111,3%) e Luxemburgo (1.546,1%). (Anexo – quadro 4).  

Os indicadores do segmento de máquinas agrícolas também se mostraram desfavoráveis. As 

vendas internas de máquinas decresceu -44,0%, passando de 11.879 para 6.658 unidades. Os 

principais segmentos responsáveis pela retração foram as retroescavadeiras (-59,7%) e tratores de 

esteira (-58,2%). Os tratores de roda, que possuem maior representatividade entre os itens vendidos, 

mostraram queda de -46,0% no período, sendo a maior variação negativa detectada para os de até 80 

CV (-56,9%). (Anexo – quadro 5).  

A produção de máquinas e equipamentos diminuiu -52,0%, e passou de 15.383 unidades para 

7.349. Todos os itens produzidos apresentaram queda, com destaque para cultivadores motorizados 

(-84,0%), e retroescavadeiras (-64,0%). A produção do trator de roda, que possui a maior 

representatividade entre os itens produzidos (75,0%) caiu -53,0%. (Anexo – quadro 6). 
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As exportações mostraram queda de -23,2%15. Entre os itens exportados, o maior recuo foi 

registrado nos cultivadores motorizados (-91%), apesar da sua pouca representatividade no peso das 

exportações (cerca de 0,4%). As colheitadeiras também apresentaram queda substancial -59%, 

seguido dos tratores de roda (-27%). Este último item representa 58% de peso nas pautas das 

exportações. Em contrapartida, houve um crescimento de 38% nas exportações de tratores de 

esteira16. 

 

EMPREGO  

No primeiro trimestre de 2016, o mercado de trabalho seguiu a mesma trajetória de 

deterioração observada em 2015. De acordo com a PED -Pesquisa de Emprego e Desemprego, a taxa 

de desemprego em janeiro era de 14% e, em março alcançou a taxa de 15,9%17.  Segundo o Caged, 

no primeiro trimestre foram eliminados 323.052 postos de trabalho.  

Do total de empregos eliminados no mercado de trabalho formal, 51,7% ocorreram no setor 

do comércio, 22,4% na indústria, 13,6% na construção civil, 10,0% nos serviços e 2,1% no 

agropecuário. O comportamento do emprego no início de 2016 foi diferente do observado no primeiro 

trimestre de 201518, quando foi registrado saldo positivo ao menos nos setores de serviços e da 

indústria.  

TABELA 5  
Comportamento do saldo do emprego  

Brasil - janeiro a março - 2016 

IBGE Gr Setor jan/16 fev/16 mar/16 Total Em % 

Indústria 18.663 27.643 26.164 72.470 22,43 

Construção Civil 2.588 17.152 24.184 43.924 13,60 

Comércio 69.750 55.520 41.978 167.248 51,77 

Serviços 17.422 606 14.319 32.347 10,01 

Agropecuária, extr vegetal, caçaa e pesca 8.729 3.661 12.131 7.063 2,19 

Total 99.694 104.582 118.776 323.052 100,0 
Fonte: Caged. Elaboração DIEESE.  

O setor metalúrgico eliminou 41.735 postos de trabalho no primeiro trimestre de 2016, devido 

ao aumento dos desligados e estabilidade nas contratações no setor. O maior número de desligamentos 

                                                           
15 Passando de 2.359 unidades exportadas no acumulado do primeiro trimestre de 2015, para 1.811 no mesmo período de 

2016. 
16 Este item possui um peso de 19% nas pautas de exportações.  
17 Dados da região metropolitana de São Paulo 
18 No primeiro trimestre de 2015, o saldo foi: indústria (+10.588), construção civil (-53.757), comércio (-125.470), 

serviços (+110.056), agropecuária (-6.324) postos de trabalho.  
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foi anotado nos segmentos: produtos de metal; equipamentos de informática; máquinas e 

equipamentos; veículos automotores; máquinas, reparação e instalação. E em menor quantidade, nos 

seguintes segmentos metalurgia; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e outros equipamentos de 

transporte.  

Do total de empregos eliminados na indústria metalúrgica, o maior percentual ocorreu no 

segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias (20,9%), os produtos de metal (20,7%), 

máquinas e equipamentos (15,6%), de forma que os três segmentos juntos registraram mais da metade 

(57,2%) dos desligamentos, o que correspondeu a destruição de 23.867 postos de trabalho no primeiro 

trimestre.   

TABELA 6  

Saldo da movimentação mensal de empregos formais na indústria metalúrgica por 
segmentos  

Brasil – janeiro a março - 2016 

Segmentos jan/16 fev/16 mar/16 Total Em % 

Metalurgia 1.927 1.484 1.141 4.552 10,9 

Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 787 2.999 4.835 8.621 20,7 

Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 487 926 1.980 3.393 8,1 

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 1.485 732 1.075 3.292 7,9 

Máquinas e Equipamentos 329 1.833 4.349 6.511 15,6 

Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 1.360 3.482 3.893 8.735 20,9 

Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos 
Automotores 

2.376 1.898 650 4.924 11,8 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e 
Equipamentos 

1.460 1.147 2.020 1.707 4,1 

Total 7.291 14.501 19.943 41.735 100,0 

Fonte: Caged. Elaboração DIEESE.   

O ano de 2016 começou com saldo positivo nas empresas de menor porte, com até 49 

trabalhadores: 2.689 postos de trabalho, e houve redução dos postos de trabalho, principalmente, nas 

empresas de maior porte (acima de 250 trabalhadores). Ainda, no trimestre de 2016, nas empresas de 

maior porte, acima de 250 trabalhadores, foram eliminados 57,75% postos. Já as empresas com até 4 

trabalhadores registraram saldo positivo, com a criação de 4.378 postos de trabalho.  

No período, os estados como Mato Grosso (47), Roraima (7), Tocantins (6), Acre (3) e Amapá 

(2) registraram saldo positivo na criação de postos de trabalho. Os estados da região sudeste, como 

São Paulo (-17.822), Rio de Janeiro (-5.615), Minas Gerais (-4.047), e Amazonas (-3.569), 

registraram as maiores reduções, totalizando nestes quatros estados, o percentual de 74,4% dos 

desligados.  
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No estado de São Paulo houve maior perda de postos de trabalho do setor metalúrgico, e as 

reduções no saldo foram registradas nos municípios de São Paulo (-3.534), Cubatão (-2.022), 

Sorocaba (-1.159), São Bernardo do Campo (-983), Diadema (-806). Por outro lado, em municípios 

como Pindamonhangaba (366), Mogi Guaçu (179), Jacareí (150), Matão (146) e  Cruzeiro (133) 

tiveram saldo positivo, com maior criação de postos de trabalho.  

 

MAPA  1  
Número de demissões por município 

Estado de São Paulo – janeiro a março de 2016 

 
Fonte: Caged. Elaboração DIEESE.  

 

No primeiro trimestre de 2016, assim como em 2015, para os trabalhadores com rendimentos 

até 1,5 salário mínimo, houve criação de 9.440 postos de trabalho. Os saldos negativos foram 

observados nas faixas salariais maiores, principalmente, entre os que recebem entre 1,5 a 4 salários 

mínimos    (-35.384 postos de trabalho) o que correspondeu a 85,23% do total dos desligamentos. Em 

relação ao trimestre de 2015, cabem duas observações, quando analisamos o saldo entre os admitidos 

e demitidos: 1) houve aumento expressivo dos trabalhadores desligados com rendimentos entre 1,51 

a 2,0 salários mínimos (216,1%)19, 2) já entre os trabalhadores que recebem de 5,01 a 7,0 salários e 

de 15,01 a 20,0 salários, houve aumento do saldo de 48,4% e 72,6%, respectivamente, em relação ao 

primeiro trimestre de 2015.   

                                                           
19 No primeiro trimestre de 2015, os trabalhadores desligados totalizaram em 3.685 postos de trabalho e, em igual 

período de 2016, este número foi de 11.649 postos de trabalho.  
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Cabe ainda destacar que houve criação de 7.094 postos de trabalho para a faixa etária de até 

17 anos. Entre os trabalhadores com faixa etária entre 30 a 39, ocorreram 41,9% dos desligamentos, 

entre 40 e 49 anos, 25,5% e para os acima de 50 anos, 26,4%. Ou seja, houve, no primeiro trimestre, 

a criação de postos de trabalho para trabalhadores mais jovens e eliminação de postos para aquelas 

com mais idade, o que pode espelhar medidas de redução de custos das empresas.  

Segue abaixo algumas características do perfil geral dos trabalhadores demitidos no entre 

janeiro e março de 2016: 

 58,65% dos trabalhadores desligados tinham o ensino médio completo, 3,89% 

possuem superior incompleto e 11,27%, superior completo.  

 82,32% dos desligados eram do sexo masculino e 17,68%, do feminino.  
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ANEXOS 

QUADRO A  
Negociações coletivas – setor metalúrgicos  

janeiro a março - 2016 

Sindicatos dos metalúrgicos 
Data 
Base 
2016 

2016 Diferença 
2016/2015 
Ganho real Reajuste INPC Ganho real 

Metalúrgicos - Criciúma/SC jan 11,28% 

11,28% 

0,00% -1,20% 

Metalúrgicos de Rio do Sul (SC) jan 11,65% 0,33% -1,80% 

Metalúrgicos de Jaraguá do Sul (SC) jan 11,28% 0,00% -1,20% 

Metalúrgicos Eletroeletrônico - Curitiba mar 10,16% 
11,08% 

-0,83% -1,30% 

Metalúrgicos - PB mar 9,50% -1,42% -0,80% 

Fonte: Site dos sindicatos. Elaboração DIEESE.  

 

QUADRO 1  
Produção Física Industrial, por segmentos e atividades industriais  

 Brasil e Unidade da Federação – janeiro a março 2016  
(Base: Igual período do ano anterior)  (Em %) 

Segmentos AM PA CE PE BA MG ES RJ SP PR SC RGS MG GO 

Indústrias de transformação -23 -8,1 -8,6 -27 5,3 -10 -0,7 -11 -14 -8,7 -8,7 -6,6 6,6 -11 

Metalurgia - 2,6 -17 -7,1 22 -10 -3,3 -28 -15 - -21 -21 - 
-

1,2 
Produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos 

-8,5 - -20 -2,8 - -12 - 1,7 -25 -16 -31 -7,1 - -36 

Equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos 

-42 - - - 21 - - - -35 - - - - - 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -43 - -0,6 -7,3 - - - - -15 -29 -12 - - - 

Máquinas e equipamentos -82 - - - - -50 - - -19 -38 -15 -18 - - 

Veículos automotores, reboques e 
carrocerias 

- - - - -32 -34 - -20 -28 -20 -14 -30 - -49 

Outros equipamentos de transporte, 
exceto veículos automotores 

-36 - - -56 - - - -62 0 - - - - - 

Manutenção, reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos 

- - - - - - - 
-

7,6 
- - - - - - 

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - 
Produção Física. Elaboração DIEESE.  
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QUADRO 2 
 Taxa de juros pré-fixado – Aquisição de veículos 

janeiro e março de 2016 

Instituição  
Janeiro Março Variação (Em 

p.p) % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. 

Bco Honda S.A. 1,91 25,54 2,02 27,06 1,52 
Bco Santander S.A. 2,14 28,94 2,12 28,58 -0,36 
Bco do Brasil S.A. 1,99 26,65 1,99 26,66 0,01 
Bco Bradesco S.A. 2,02 27,1 2,07 27,8 0,70 
Itaú Unibanco BM S.A. 2,12 28,67 2,14 28,93 0,26 
Caixa econômica federal  2,01 26,98 2,02 27,05 0,07 
Bco Volkswagen S.A 1,5 19,58 1,51 19,75 0,17 
Bco Toyota do Brasil S.A. 1,63 21,36 1,67 21,91 0,55 
Bco Mercedes-Benz S.A. 1,08 13,73 1,23 15,76 2,03 

                  Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração DIEESE.  
 

QUADRO 3 
Exportação de máquinas e equipamentos por país (US$ FOB) 

 
                  Fonte: Abimaq. Elaboração: Dieese 
 

QUADRO 4  
Importação de máquinas e equipamentos por país (US$ FOB) 

 
            Fonte: Abimaq. Elaboração: Dieese 

 

 

2015 Part. % 2016 Part. %

TOTAL GERAL 1.228.521.717 100,0 1.375.324.083 100,0 -5,0

1º Estados Unidos 398.216.333 19,7 322.835.919 16,8 -18,9

2º China 24.500.236 1,2 281.344.919 14,7 1.048,3

3º Argentina 192.173.793 9,5 201.489.754 10,5 4,8

4º Paises Baixos (Holanda) 228.198.416 11,3 186.657.848 9,7 -18,2

5º México 80.969.449 4,0 77.231.108 4,0 -4,6

6º Peru 58.238.294 2,9 68.855.599 3,6 18,2

7º Alemanha 58.525.549 2,9 65.689.072 3,4 12,2

8º Chile 54.602.049 2,7 60.597.293 3,2 11,0

9º Bolívia 50.781.381 2,5 57.794.465 3,0 13,8

10º Paraguai 82.316.217 4,1 52.828.106 2,8 -35,8

 Exportação de máquinas e equipamentos por país (US$ FOB- free on board)

Grupos Setoriais / Setores
Janeiro-Março Var. % 

2016/15

2015 Part. % 2016 Part. %

TOTAL GERAL 4.048.520.972 100,0 2.957.600.536 100,0 -30,9

1º China 944.647.288 17,8 727.413.677 19,8 -23,0

2º Estados Unidos 1.069.257.784 20,1 677.574.182 18,5 -36,6

3º Alemanha 793.895.710 14,9 561.848.011 15,3 -29,2

4º Itália 449.661.692 8,5 309.431.600 8,4 -31,2

5º Japão 326.856.666 6,2 156.953.725 4,3 -52,0

6º França 142.024.461 2,7 149.324.474 4,1 5,1

7º Finlândia 54.626.117 1,0 115.431.837 3,1 111,3

8º Espanha 148.850.019 2,8 97.364.647 2,7 -34,6

9º Luxemburgo 5.454.918 0,1 89.795.918 2,4 1.546,1

10º Reino Unido 113.246.317 2,1 72.462.465 2,0 -36,0

Importação de máquinas e equipamentos por país (US$ FOB - free on board)

Grupos Setoriais / Setores
Janeiro-Março Var. % 

2016/15
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QUADRO 5  
Vendas internas de máquinas agrícolas e Rodoviárias 

Janeiro a março de 2015/2016 

 

Fonte: Anfavea/ Elaboração: Subseção Dieese/ FTM-RS/CUT 

QUADRO 6  
Produção de máquinas e equipamentos agrícolas 

 jan-mar 2015/2016 - Brasil 

 

      Fonte: Anfavea, Elaboração Dieese, Subseção FTIM/RS-CUT 

Período
jan - mar/ 

2016

jan - mar/ 

2015
Variação

Tratores de roda 5.269 9.749 -46,0%

Até 80 CV 2.360 5.472 -56,9%

Acima de 80 CV 1.494 2.572 -41,9%

Acima de 130 CV 1.415 1.705 -17,0%

Colheitadeiras 973 1.174 -17,1%

Até 265 CV 433 557 -22,3%

De 266 CV a 410 CV 384 407 -5,7%

Acima de 410 CV 156 210 -25,7%

Cultivadores motorizados 107 194 -44,8%

Tratores de esteira 46 110 -58,2%

Retroescavadeiras 263 652 -59,7%

Vendas internas no atacado 6.658 11.879 -44,0%

Período
jan-mar 

2016

jan-mar 

2015
Variação

Tratores de roda 5.485 11.731 -53%

Tratores de esteira 345 427 -19%

Cultivadores motorizados 56 350 -84%

Colheitadeiras 889 1.260 -29%

Retroescavadeiras 574 1.615 -64%

Total 7.349 15.383 -52%
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