
 

BOLETIM METALÚRGICO 

SUBSEÇÃO FTM-RS CUT 

 

1. Inflação baixa é sinônimo de diminuição no custo de vida? 

 

As campanhas salariais de 2018 serão marcadas pela discussão em torno das cláusulas que 

asseguram os direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras e flexibilizados pela reforma 

trabalhista, mas também em torno da discussão do aumento do custo de vida da classe trabalhadora no 

último ano, resultante da queda da inflação. Uma das bandeiras que o governo e classe patronal vêm 

levantando como conquista das reformas implementadas é a queda acentuada da inflação. O argumento 

é que, com os preços variando menos, a classe trabalhadora seria beneficiada, já que aumentam sua 

capacidade de consumo. Mas, será mesmo que os trabalhadores aumentaram o seu poder de compra no 

último ano?  

Um dos índices utilizados para mensurar a variação de preços no país é o INPC que nos últimos 

12 meses até março, variou 1,56%, extremamente baixo em termos históricos. O principal grupo que 

puxou a baixa variação da inflação foi a alimentação, que decresceu -2,6%. Se considerarmos a 

alimentação no domicílio a queda foi ainda maior, -4,85%, outro grupo que variou abaixo do indicador 

de inflação geral foi vestuário, com crescimento de 2,45% (Gráfico 1). A queda dos preços dos 

alimentos é atribuída tanto a diminuição preços internacionais das commodities agrícolas, como 

também aos recordes nas safras brasileiras. Os dois fatores, porém, não beneficiaram os pequenos 

produtores rurais, que recebem menos pela produção paga pelos atacadistas e atravessadores, elevando 

o seu custo de vida. 

  



 

GRÁFICO 1 

Variação IPCA Acumulado 12 meses por itens,  

Brasil e Região Metropolitana de Porto Alegre maio17-mar18  

 
Fonte: IBGE-IPCA.  

Elaboração: Dieese Subseção FTM/RS-CUT 

 

Por outro lado, diversos itens que impactam diretamente no custo de vida da classe trabalhadora 

variaram acima da inflação, em que se destaca saúde, 3,93%, habitação, 4,08%, educação, 5,21% e 

transportes 4,82%. Além disso, a variação de preços difere de acordo com a região do país, fato que é 

captado pelas pesquisas regionais. O INPC na Região Metropolitana de Porto Alegre, apresentou 

variação de 2,17% no mesmo período (Gráfico 1). Entre os diversos itens que compõe a cesta de bens, 

se destaca o crescimento substancial dos compõe o grupo de transportes, com variação total de 9,31%, 

o transporte público a variação foi 13,32%, enquanto que o ônibus urbano apresentou crescimento de 

12,27%. O crescimento marcante nos transporte, especialmente públicos encarece sobremaneira os 

trabalhadores, que já são excluídos de bairros centrais, próximos do local de trabalho, pela especulação 

imobiliária.  

Em 2017, os grupos que apresentaram maior variação dos preços foram os monitorados, o que 

explica o crescimento importante nos itens de transporte e habitação. Dentre os monitorados, os 

combustíveis foram os principais vilões para a classe trabalhadora em 2017, em que se destaca o gás 

de cozinha. O preço do botijão de gás na última semana de dez. 2017 em relação ao mesmo período do 

ano anterior, cresceu 19,66%. A gasolina comum variou 9,4% e o óleo diesel 9,89% (TABELA 1). 



 

TABELA 1 

Preço Médio de revenda e variação dos combustíveis selecionados, Brasil, 

 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

Elaboração – Dieese 

 

Além das diferenças entre as variações de preços dos grupos, que impacta de forma diferenciada 

a vida de cada trabalhador(a), a queda na variação da inflação ocorreu às custas do aumento da taxa de 

desemprego e do subemprego, desaquecendo o mercado interno. Entre o final do último trimestre de 

2014 até o início de 2018 a taxa de desemprego passou de 6,4% para 12,2% (Gráfico 2), chegando ao 

máximo de 13,7% no primeiro trimestre de 2017. O aumento do desemprego resultou das políticas 

fortes de ajuste fiscal iniciadas em 2014. 

 

GRÁFICO 2 

Variação da taxa de desocupação das pessoas com 14 anos ou mais de idade, 

Brasil (nov-dez-jan 2014- nov-dez-jan 2018) 

 

Fonte: IBGE. PNADC-Mensal Elaboração DIEESE. 
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A queda na taxa de desemprego ao longo de 2017 ocorreu pela criação de trabalhos sem carteira 

assinada, por conta própria e emprego doméstico, concomitante com o decréscimo das vagas com 

carteira (GRÁFICO 3). Os trabalhadores com carteira no final de 2016 totalizavam 35,160 milhões de 

pessoas, passando a 33,296 milhões no final de 2017 e início de 2018, no caso dos trabalhadores sem 

carteira houve um crescimento de 9,780 milhões para 10,987 milhões. Dentre as trabalhadoras 

domésticas, ocupação demarcada por baixos salários e alto índice de informalidade, houve um 

crescimento de 6,232 milhões de ocupadas para 6,323 milhões.  

 

GRÁFICO 3 

Variação na posição da ocupação e categoria do emprego, 

Brasil, nov-dez-jan 2017 – nov-dez-jan 2018 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Elaboração Dieese 

 

A queda da taxa de inflação, por conseguinte, não decorreu em diminuição do custo de vida 

para a classe trabalhadora, ao contrário, deveu-se à precarização do trabalho e da condição de vida de 

grande parte da sociedade. A exemplo disso, segundo levantamento do IBGE, houve um aumento de 

1,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no país, passando de 13,34 milhões para 14,83 

milhões no período de 2016 a 2017. Se por um lado, houve um aumento no número de pessoas na base 

da pirâmide de renda, por outro, a riqueza do país permanece concentrada por um pequeno grupo de 

famílias. Segundo a mesma pesquisa, em 2017, 10% da população concentrava 43,3% do total da renda 

produzida no país.  

  



2. Recuperação de emprego, mas permanência das perdas salariais 

para a categoria metalúrgica em 2017/2018 

 

Estima-se que os trabalhadores metalúrgicos do Rio Grande do Sul representem em torno de 

10% do total da categoria brasileira, totalizando 189.369 pessoas ocupadas até fevereiro de 2018. Este 

montante sofreu mudanças profundas nos últimos 10 anos, em decorrência do crescimento econômico 

e posterior crise. Em 2013, os(as) metalúrgicos(as) no Rio Grande do Sul representavam 251.106 

pessoas ocupadas, representando 10,26% do total dos 2.446.272 metalúrgicos brasileiros. Houve, 

portanto, uma diminuição de 25% no total dos trabalhadores na categoria do Rio Grande do Sul e 22% 

no Brasil entre os anos de 2013 a fev de 2018. A redução do número de trabalhadores foi constante até 

2017, no primeiro bimestre de 2018, por outro lado, houve um crescimento de 2.699 postos de trabalho 

no estado gaúcho e 25.098 no Brasil. 

 

GRÁFICO 1 

Variação do número de trabalhadores metalúrgicos no Brasil e no Rio Grande do Sul e participação 

do emprego metalúrgico do Rio Grande do Sul no total do Brasil, 2007 – fev. 2018 

 
Fonte: RAIS/CAGED. Elaboração: Dieese – Subseção FTM-RS/CUT 

 

No período de janeiro a dezembro de 2017, o saldo de trabalhadores metalúrgicos no Rio 

Grande do Sul totalizou -642 pessoas, resultante da admissão de 58.591 trabalhadores(as), e demissão 

de 59.233. Ou seja, um terço da categoria no Estado foi demitida no período. Os trabalhadores 

admitidos recebiam remunerações médias de 1.708,33 o que correspondeu a 77% da remuneração 

média dos desligados, que totalizou R$2.221,17. No Brasil, houve uma queda de -4.806 postos de 

trabalho, e a diferença de remuneração entre admitidos e deligados permaneceu em 74%. A 

remuneração média dos(as) trabalhadores(as) admitidos no Rio Grande do Sul correspondeu a 90% 

dos(as) admitidos(as) no Brasil (TABELA 1). 

 



 

TABELA 1 

Número de Trabalhadores Metalúrgicos e Remuneração Média (em R$) dos Admitidos e Desligados 

Brasil, Rio Grande do Sul, jan-dez 2017 – jan-fev 2018 

 
Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego 

Elaboração: Dieese – Subseção FTM-RS/CUT 

 

No primeiro bimestre de 2018, houve um crescimento de 2.699 vagas de trabalho, no Rio 

Grande do Sul, resultante de 13.435 pessoas admitidas e 10.736 desligados. Apesar do crescimento no 

número de vagas no primeiro trimestre do ano, a remuneração média dos admitidos permaneceu em 

R$1.597,12, o que correspondeu a 65% da remuneração dos desligados, totalizando R$2.467,12. A 

diferenças salariais, portanto, superaram as de 2017, o que pode ser atribuído à elevação do desemprego 

e precarização do mercado de trabalho geral. No Brasil, houve uma criação de 25.098 novos postos de 

trabalho no setor metalúrgico, e a diferença salarial entre admitidos e desligados permaneceu em 77%. 

Neste período, a remuneração média dos trabalhadores admitidos no Rio Grande do Sul, correspondeu 

a 87% dos(as) admitidos(as) no Brasil. Utilizando o mecanismo de rotatividade, as empresas 

metalúrgicas gaúchas economizaram R$35.294.276,00 em folha de pagamento, no total do Brasil, a 

economia foi de R$390.322.032,00. 

A facilidade das empresas rodarem trabalhadores se explica pela elevação do desemprego e o 

modelo de produção industrial brasileiro. Estas características, decorrem tanto na variação da renda 

média abaixo do negociado nas negociações coletivas, como também na queda e estabilidade nos 

períodos de crise econômica. Entre os anos de 2007 a 2014, a renda média real dos trabalhadores 

metalúrgicos do Rio Grande do Sul passou de R$2.850,51 para R$3.342,34, o que corresponde a uma 

variação de 17,3%, variação superior à brasileira que totalizou 11,4%. A partir de 2014, a remuneração 

média da categoria metalúrgica do Rio Grande do Sul decresceu -5.56%, enquanto a do Brasil se 

reduziu em -3,62%, na passagem de 2015 para 2016 a renda média dos trabalhadores permaneceu 

estável tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul (GRÁFICO 2). 

  

Região

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo

Rio Grande do Sul 13.435      10.736    2.699      58.591      59.233      642-       

Brasil 118.544    93.446    25.098    562.936    567.742    4.806-    

Rio Grande do Sul 1.597,12   2.467,12 65% 1.708,33   2.221,17   77%

Brasil 1.828,90   2.379,98 77% 1.892,47   2.566,80   74%

Remuneração Média

2018 2017

Número de Trabalhadores



GRÁFICO 2 

Evolução remuneração média real (em R$ de dez. 2016) da categoria metalúrgica 

Rio Grande do Sul e do Brasil (2007-2016) 

 
Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho e Emprego 

Elaboração: Dieese – Subseção FTM/RS-CUT 

 

Os(As) metalúrgicos(as) do Rio Grande do Sul estão distribuídos em diferentes segmentos, em 

que se destaca o “Siderurgia e Metalurgia Básica” onde se encontra 32,3% do total dos(as) 

metalúrgicos(as) do Estado e 10,47% do segmento no Brasil, “Bens de Capital Mecânico” é o segundo 

principal, abrangendo 31,5% da categoria do Rio Grande do Sul, e 12,68% no total do segmento no 

Brasil. O terceiro principal segmento em importância do número de trabalhadores é o Automotivo, 

abrangendo 20,3% do total de metalúrgicos no estado gaúcho e 9,43% do total do segmento no Brasil 

(TABELA 2). Destaca-se ainda em participação nacional, os subsegmentos de “Defesa”, que 

participam com 24,04% do total no subsegmento brasileiro, “Encarroçadoras” se destaca participando 

com 33,78% e “Máquinas e Equipamentos Agrícolas”, cuja participação é de 29,07%. 

  



TABELA 2 

Distribuição dos(as) trabalhadores(as) metalúrgicos(as) por segmento e subsegmento, 

Brasil e Rio Grande do Sul, fev. 2018* 

 
Fonte: RAIS/CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego 

Elaboração Dieese – Subseção FTM/RS-CUT 

 

No período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, houve um crescimento de 2.057 postos de 

trabalho no setor metalúrgico brasileiro, resultante da queda no total de 2017 de 642 vagas, e 

crescimento de 2.699 postos de trabalho no primeiro bimestre de 2018. Dentre os segmentos do setor 

metalúrgico do Estado, os principais responsáveis pela criação de vagas no período foram o 

automotivo, que acumulou um saldo de 3.061 postos de trabalho, “Siderurgia e Metalurgia Básica”, 

com a criação de 1.248 novos postos de trabalho, “Bens de Capital Mecânico”, com crescimento de 

906 postos de trabalho e “Eletroeletrônico”, que apresentou crescimento de 442 novas vagas (TABELA 

3). 

Por outro lado, dentre os segmentos com queda no número de vagas, destaca-se o naval, 

resultante da crise no setor e desmanche do Polo Naval, que atingiu os municípios da região Sul do 

Estado, foram eliminadas 3.204 postos de trabalho no segmento no período. Somente no primeiro 

bimestre de 2018, o saldo de trabalho no segmento foi de -1.236 postos. Outros segmentos com 

eliminação de postos de trabalho foram “Aeroespacial” e de “Defesa”, cujo saldo permaneceu em -314 

trabalhadores, e “Outros Materiais de Transporte”, que apresentou uma diminuição de 82 postos de 

trabalho. 

  

Brasil 
Rio Grande do 

Sul

Participação 

Setorial Total

Aeroespacial e Defesa 31.029                          2.570                 1,4% 8,28%

Aeroespacial 25.218                          1.173                 0,6% 4,65%

Defesa 5.811                            1.397                 0,7% 24,04%

Automotivo 408.561                        38.536               20,3% 9,43%

Autopeças 259.782                        20.777               11,0% 8,00%

Encarroçadoras 40.750                          13.766               7,3% 33,78%

Montadoras 108.029                        3.993                 2,1% 3,70%

Bens de Capital Mecânico 470.228                        59.618               31,5% 12,68%

Máquinas e equipamentos 395.714                        37.958               20,0% 9,59%

Máquinas e Equipamentos Agrícolas 74.514                          21.660               11,4% 29,07%

Eletroeletrônico 339.065                        22.527               11,9% 6,64%

Naval 35.333                          4.200                 2,2% 11,89%

Outros materiais transportes 28.383                          660                     0,3% 2,33%

Siderurgia e metalurgia básica 584.926                        61.258               32,3% 10,47%

Metalurgia básica 378.323                        45.771               24,2% 12,10%

Produção de ferro-gusa e ferro-ligas 17.436                          10                       0,0% 0,06%

Siderurgia (Usinas) 189.167                        15.477               8,2% 8,18%

Total Geral 1.897.525                    189.369            100,0% 9,98%

2018*

Segmento/Subsegmento
Participação 

RS/Brasil



TABELA 3 

Saldo de trabalhadores por Segmento e Subsegmento Metalúrgico 

Rio Grande do Sul (jan-dez 2017, jan-fev 2018) 

 
Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego 

Elaboração Dieese – Subseção FTM/RS-CUT 

 

Segmento/Subsegmento 2017 2018 Total

Aeroespacial e Defesa 89-         225-       314-       

Automotivo 1.811    1.250    3.061    

Autopeças 1.190   491      1.681   

Encarroçadoras 116      746      862      

Montadoras 505      13        518      

Bens de Capital Mecânico 107-       1.013    906       

Máquinas e equipamentos 33-        737      704      

Máquinas e Equipamentos Agrícolas 74-        276      202      

Eletroeletrônico 289-       731       442       

Naval 1.968-    1.236-    3.204-    

Outros materiais transportes 89-         7           82-         

Siderurgia e metalurgia básica 89         1.159    1.248    

Metalurgia básica 285      748      1.033   

Produção de ferro-gusa e ferro-ligas -       1-          1-          

Siderurgia (Usinas) 196-      412      216      

Total Geral 642-       2.699    2.057    


