QUE INDÚSTRIA ESTÁ EM CRISE
NO BRASIL?
Existe uma crise da indústria de transformação no Brasil.

Porém, não é uma crise de toda a indústria e sim da indústria nacional,
que está sendo destruída pela importação massiva de produtos
industriais, realizados na sua maior parte, por empresas multinacionais.
Existe uma invasão de produtos manufaturados e de alta tecnologia no
mercado brasileiro.
As multinacionais acentuam a exploração do trabalhador brasileiro,
fazendo-os produzir mais com menos mão de obra, e aumentam as
importações de boa parte dos seus insumos, provenientes das suas
matrizes ou da China.
Esta ação está quebrando a indústria de transformação nacional.

RETORNO À UMA ECONOMIA DE
CUNHO COLONIAL
Por outro lado, o Brasil está se tornando o maior fornecedor de
matérias primas e alimentos do mundo, fornecendo a base para o
grande salto chinês, também dominado por multinacionais.
Da mesma forma que as multinacionais transformaram a China na
“fábrica do mundo”, na outra ponta, está transformando o Brasil em
uma economia produtora de bens primários e produtor de bens
duráveis para exportação para a América Latina e seu próprio
mercado interno.

Chegamos ao absurdo de importar trilhos de trem, feijão preto e até
bíblias em português, impressas na China .

ANÁLISE DOS SETORES DE PONTA
DA INDÚSTRIA NO BRASIL
Estes setores industriais de ponta (automobilístico,
eletroeletrônico, máquinas e equipamentos), são dominados por
multinacionais e tiveram crescimento recorde nos últimos 10
anos.
Formaram oligopólios, com alta produtividade e altos lucros,
praticando preços acima dos praticados nos países ricos.
Exemplo: A Fiat, VW, GM, Ford e todos os outros, exceto os
chineses, funcionam como um oligopólio, mantendo um preço
alto de forma combinada. Para se ter uma ideia, um Toyota
Corolla é vendido no Brasil por U$ 37.000,00, na Argentina, por
U$ 21.600,00 e nos Estados Unidos por U$ 15.400,00.

O SETOR AUTOMOBILÍSTICO
Setor de ponta da indústria brasileira desde a década de 1970. Ele é composto totalmente por
multinacionais.
Este setor experimentou um grande salto na produtividade, faturamento e lucros nos últimos 30
anos:
Ano

Produção
(unidades)

Trabalhadores

Veículo por
trabalhador

Faturamento
Líquido US$

1980
1990
2000
2010

1.048.692
847.838
1.596.882
3.408.633

133.683
117.396
89.134
119.392

7,8
7,2
17,9
28,5

28.438.000.000
23.787.000.000
43.503.000.000
83.586.000.000

Crescimento

225%

-11%

265%

194%

Faturamento por
Trabalhador Us$
R$
R$
R$
R$

212.727,12
202.621,90
488.062,92
700.097,16

229%

Fonte: Anuário Estatístico da ANFAVEA 2011

Em 1980, 133 mil metalúrgicos produziam 1 milhão de veículos por ano. 30 anos depois,
em 2010, 120 mil metalúrgicos produziram 3 milhões de veículos!

Cada trabalhador passou de produzir 7 veículos por ano para 28 veículos em 2010.
Diminuiu trabalhadores no setor e faturamento quase triplicou = aumento da exploração

MONTADORAS INVESTEM MAIS
NAS MATRIZES QUE NO BRASIL
Investimentos, desembolsos do BNDES e remessas de lucro do setor automobilístico brasileiro 2001/2011
Ano
2001

Investimentos montadoras
US$ bi*
1.750

Desembolsos BNDES
US$ bi**
1.129

Remessas de lucros US$
bi***
415

2002

976

878

917

2003

673

2.654

436

2004

739

2.575

274

2005

1.050

2.022

498

2006

1.451

2.386

1.340

2007

1.965

1.604

2.700

2008

2.913

2.492

5.600

2009

2.518

3.166

3.800

2010

3.654

3.284

4.100

2011

1.840

2.480

5.580

TOTAL

19.529

24.670

25.660

Fonte: **BNDES (Anuário Estatístico do MDIC 2010), ***Banco Central e
*Anuário da Indústria Automobilística Brasileira - 2011 – ANFAVEA – Elaboração ILAESE

Resumo: governo investe pesado e banca montadoras que pagam com traição,
enviando todo lucro para suas matrizes nos países ricos.

FATURAMENTO DA
AUTOINDÚSTRIA 2002 E 2011

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

Depois de bater recordes de faturamento entre 2003 e 2008, houve uma
pequena queda e recuperação das vendas.

FATURAMENTO DA
AUTOINDÚSTRIA 2002 E 2011
Analisando as montadoras nos últimos 4 anos, elas faturaram U$ 360 bilhões de dólares no Brasil:

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

Houve uma pequena queda de 1,2% em 2011 no faturamento, depois de crescimento de 11,4% em
2010.
Provável diminuição do faturamento da indústria automobilística em 2012, diminuição das vendas
ou redução do preço (que está em torno de 5% neste ano).

PERSPECTIVA PARA 2012
A produção de veículos e comerciais leves de janeiro a julho de 2012 caíram 8,5%. Queda forte.
A ANFAVEA segue apostando em crescimento das vendas em 2012, contando
com a redução do IPI. Sua expectativa, ainda não revisada, é de crescimento das
vendas em torno de 2% em 2012.
No acumulado até julho de 2012, as vendas de carros cresceram 1,8%. Este
resultado já é com a melhora de junho/julho, com a redução do IPI pois a queda
estava em -4,8% nos primeiros quatro meses de 2012.
Portanto, a crise do setor não se expressa na queda do faturamento e sim na
diminuição da produção nacional e com aumento dos carros importados. Há
uma pequena desaceleração das vendas, depois de anos batendo recordes de
produção e vendas.

EXPRESSÃO DA CRISE NA
AUTOINDÚSTRIA
A produção de veículos vem caindo forte no Brasil (-8,5%) nos primeiros 7 meses
do ano de 2012. Enquanto isso, as 4 grandes multinacionais avançam na
importação de veículos:

Fonte: ANFAVEA

CADA OPERÁRIO RENDE MAIS
DE R$ 1 MILHÃO POR ANO

Fonte: anuário estatístico da ANFAVEA 2012

Cada funcionário das montadoras gerou uma riqueza de R$ 1.392.392,58 em 2011.
Essas montadoras, portanto, tem muita gordura para queimar e não precisam cortar
empregos aos primeiros sinais de desaceleração da economia brasileira.

O SETOR DE AUTOPEÇAS
Controlado em 70% pelo capital internacional. O faturamento do setor vem crescendo há muito
anos e nem a crise baqueou o crescimento dos lucros. Porém, este salto no faturamento se apoia
nos produtos importados: o saldo comercial deste setor deu um prejuízo de U$ 4,6 bilhões de
dólares em 2011.

Fonte: Anuário Estatístico da ANFAVEA 2011

Houve um crescimento de 9,9% nas vendas entre 2010 e 2011.A perspectiva deste ano é de crescer 4,7%.

Porém, o faturamento no primeiro quadrimestre 2012 foi -12% inferior à 2011, segundo Sindipeças.
A crise neste setor é provocada diretamente pelas importações porque as empresas continuam faturando alto .

SETOR ELETROELETRÔNICO
Situação de crescimento, já chegando aos níveis de 2008. Não refletiu ainda a desaceleração geral
da economia brasileira. Porém, este setor está sofrendo enxurrada de importados. O setor é todo
dominado por multinacionais como Samsung, GE, Whirpool, Eletrolux, Siemens, LG, Nokia, etc.

Fonte: Anuário Estatístico da ANFAVEA 2011

Teve crescimento de 11% entre 2010 e 2011, quatro vezes maior que o PIB do Brasil. Se
espera crescimento forte em 2012, de 14%, porém maior parte é importado, gerando um
déficit comercial do setor de US$ 31,4 bilhões de dólares em 2011.

SETOR DE BENS DE CAPITAL
O setor tem um bom
número de
multinacionais como
Alstom, ABB, Voith,
Thyssen Krupp,
Comau, etc.
O déficit comercial do
setor chegou a US$
17,8 bilhões de
dólares em 2011.

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

O faturamento do setor teve um grande crescimento de 9,8% nas vendas em 2011.
Produção em crise. Capacidade ociosa está em 28%, pior situação em 40 anos, enxurrada de importados
(70% das vendas do setor é de importados). ABIMAQ projeta crescimento em 2012 de 5% em 2012. Setor
caiu em -9,7% primeiro tri 2012.

RESUMO
Como ficou demonstrado acima, estes setores chaves da
indústria de transformação brasileira ainda estão em uma
situação de faturamento em alta, se iniciando uma
desaceleração do crescimento.
Porém, se olhar estritamente a produção nacional, a crise
já atingiu em cheio a indústria de transformação no
Brasil, pois ela não consegue fazer a concorrência com os
preços da indústria chinesa ou com as sobras produtivas das
matrizes das multinacionais.

A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
BRASILERA EM 2012
.

Em 2011 a economia brasileira embicou para baixo. De um
crescimento de 7,5% do PIB em 2010, caiu para 2,7% em 2011,
segundo estimativas oficiais.
Pior que isso, a indústria de transformação saiu de um
crescimento de 10,5% em 2010, está estagnada, e patinou em
torno de zero no ano passado.
Essa desaceleração da economia brasileira é parte da queda da
economia internacional que está estagnada, com possibilidade de
ir a uma nova recessão.
A Europa está em recessão, os Estados Unidos com crescimento
débil e os países pobres já estão desacelerando suas economias.

CRESCIMENTO BAIXO DESDE 1980
.

Média anual de crescimento PIB – em %
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3,9%
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Fonte: IBGE 2011

Além da conjuntura imediata de desaceleração, crescimento do Brasil, desde 1980, é débil.
Isto se deve a elementos estruturais, específicos da economia brasileira, que estão minando o
crescimento e gerando uma indústria voltada para produção de minério, alimentos e energia
renovável, relegando a um segundo plano a indústria de transformação.

Problemas estruturais do
Brasil que afetam a indústria
brasileira

BURGUESIA ESPECULA MUITO E
INVESTE POUCO NA PRODUÇÃO
No Brasil, é mais vantagem apostar na ciranda financeira da Dívida. Somente pagando o serviço desta
dívida, que em 30 de junho de 2012 estava em R$ 3,5 trilhões de reais , o Brasil gastou no primeiro
semestre de 2012 R$ 383 bilhões de serviço da dívida. Paga R$ 2,1 bilhões por dia!

Esta estrutura econômica, baseada nos juros mais altos do mundo, serve para enriquecer banqueiros
e atrair o capital internacional e com isso mover toda a roda da economia. Porém, esta economia
“rentista” impede o crescimento econômico do Brasil nos moldes da China.

Pagamos R$ 13 trilhões de reais e a dívida continua crescendo como uma bola de neve,
ameaçando todo o crescimento do país.

CRESCIMENTO NO PERÍODO DO
LULA SE DEU NO “FIADO”

Crescimento Governo Lula base no crédito: cada um dos 192 milhões de brasileiros deve R$
3.724,00.
Agora temos, segundo dados do IBGE do gráfico acima, cerca de 40 a 50 milhões de
brasileiros superendividados.
Segundo o BIS, o crescimento médio ao ano do crédito no Brasil é 3 vezes maior que o
crescimento do PIB, significa que as dívidas crescem 3 vezes mais que a riqueza produzida.

IMPORTAÇÃO DAS MULTINACIONAIS
ACENTUA DESACELERAÇÃO
Exportações e importações por setor industrial – ano 2011 – em US$ BI
200.000
150.000

Em bilhõpes de US$

100.000
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000

Automóveis e
Autopeças

Aeronaves e
peças

Laminados de
Ferro/Aço

Eletroeletrônico

Máquinas e
Equipamentos

Total de
Manufaturados

Exportação

8.356

4.340

2.009

7.935

11.901

92.290

Importação

18.208

2.515

2.435

39.528

29.780

184.756

Saldo

-9.850

1.824

-425

-31.592

-17.879

-92.465

Total produtos manufaturados na indústria, o prejuízo com importações foi de US$ 92,4 bilhões de
dólares.
Em 2011 importamos 858 mil veículos, a produção de uma GM e Ford, juntas, no Brasil, em 2011.
Nas autopeças, a importação chegou a U$ 4,6 bilhões de dólares em 2011.
Estas importações, se fossem fabricadas no Brasil, geraria 500 mil empregos mais na indústria. São as
multinacionais estão quebrando a indústria brasileira. Se o valor destas importações fosse
investido no Brasil, teríamos um crescimento próximo da China.

BRASIL ESTÁ RETORNANDO A
ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL
Na nova ordem neoliberal do mundo, que vem desde 1990, o Brasil tem uma nova
localização: produtor de matérias primas para o mercado mundial e produtor de
bens duráveis para exportação para a América Latina e seu próprio mercado interno.

O capital internacional privilegiou o setor primário, com pesados investimentos,
gerando um crescimento anual acima de dois dígitos.
Apenas seis grupos de produtos – minério de ferro, petróleo bruto, complexo de
soja, carne, açúcar e café - representaram 47% do valor exportado pelo Brasil em
2011.
A Vale, sozinha, vendeu U$ 34 bilhões de dólares em minérios no ano de 2011,
representando 13,5% de todas as exportações brasileiras.
Enquanto isso, a indústria de transformação tem que enfrentar a concorrência da
produção chinesa, de alta tecnologia e baixos salários, patrocinada pelas grandes
multinacionais, que transformaram a China em “fábrica do mundo” nos últimos 20
anos.

BRASIL ESTÁ RETORNANDO A
ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL
A mesma “mão invisível do mercado” que moldou a China “moderna” está
transformando o Brasil em “celeiro do mundo”.

Devido a esse fenômeno, estamos importando trilhos de trem, sendo um dos maiores produtores de
minério de ferro, feijão preto, sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo e até bíblias
em português estamos importando. Nem falar das máquinas e equipamentos, assim como produtos
eletroeletrônicos. Estamos importando gasolina caríssima, enquanto exportamos óleo cru do pré-sal.

BRASIL ESTÁ RETORNANDO A
ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL
Veja a queda relativa da indústria de transformação brasileira:

Nem sempre foi assim:
em 1986 chegamos ao
auge de uma indústria
diversificada que
produzia desde aviões
até armas pesadas,
alimentos e carros,
máquinas e trens e cuja
base era estatal.

Neste primeiro semestre de 2012 já apareceram os primeiros sinais de que essa economia
primária tá se esgotando: se iniciou a queda das exportações de minério para a China e os
preços estão caindo: isso já afetou os lucros da Vale, que caíram pela metade este ano e a
balança comercial brasileira, cujo superávit está em queda.

LUCRO É BEM MAIOR NA
MINERAÇÃO QUE NA INDÚSTRIA
Vendas e Lucros da Vale e Fiat – em U$ bi - 2010

Bilhões de dólares
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Lucros U$ bi

14.404

958

44%

5%

margem de lucro %

Vendas das 500 maiores empresas brasileiras em 2011: R$ 2,3 trilhões de reais em faturamento e lucro
líquido de R$ 135 bilhões. Porém, o crescimento fantástico dos lucros está concentrado em mineração,
energia, bancos e agronegócio: O lucro da Vale em 2011 foi de R$ 37 bilhões, o da Petrobrás foi de R$
33 bilhões, o lucro dos 5 maiores bancos no Brasil em 2011 foi de R$ 46 bilhões e o lucro das grandes
empresas do Agronegócio em 2010 foi de R$ 10 bilhões.

Para efeito de comparação, as grandes montadoras de automóveis no Brasil têm lucros em torno de R$
1 bilhão de reais. A margem de da Vale em 2010 foi de 44%, enquanto que a Fiat, que é a montadora
mais rentável, teve margem de 5%.

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
CHORA LÁGRIMAS DE CROCODILO
Querem ganhar a mesma fortuna que ganham a Vale e a
Petrobras. Este é o verdadeiro motivo que está revoltando os
setores da indústria de transformação: o setor primário
exportador e os bancos estão carregando o grosso do lucro.
Porém, como não conseguem o grau de competitividade que
tem a mineração e o agronegócio eles querem
“compensações” do governo: redução de impostos, incentivos
fiscais, rebaixamento de salários (flexibilização da mão de
obra) para retomar os lucros a patamares anteriores.
Nisso, eles sabem que podem contar com o governo
prestativo tanto da Dilma, quanto foi do Lula.

QUEM NÃO CHORA, NÃO MAMA!
.

Se desoneração e redução de impostos não é suficiente
para retomar crescimento econômico, é suficiente para
salvar o ano da grande patronal.

“IPI ameniza ano ruim do setor automotivo”
Se não fosse pela medida de incentivo dada pelo Governo brasileiro, talvez o
primeiro semestre tivesse apresentado um resultado ainda pior, do que o
recuo de 0,4%. Para se ter uma ideia da influência do corte no IPI, até maio, o
acumulado do ano registrava perdas de 4,4%.

GOVERNO JÁ ENTREGOU R$ 26 BI ÀS
MONTADORAS DESDE 2009
Desde o inicio da crise internacional, em 2009, o governo brasileiro
abriu mão de R$ 26 bilhões para a industria automotiva. Como ela
contratou 27.753 trabalhadores neste período, cada vaga custou R$
1 milhão em renúncia fiscal.
Ao mesmo tempo, as montadoras enviaram R$ 14,6 bilhões ás
matrizes, como remessa de lucros. Significa que a renúncia fiscal
que o governo faz, é enviada ao exterior, para os países ricos.
.
Investimentos das
montadoras no Brasil em
bilhões de US$

Remessas de lucros das montadoras
ao estrangeiro em bilhões de US$

US$ 1,84 bilhão

US$ 5,58 bilhão

Financiamento do BNDES às
Montadoras em bilhões de
dólares

US$ 2,48 bilhão

Ganhos das Montadoras com
redução do IPI (junho a dezembro
2012)

US$ 1,15 bilhão

Fonte: Dados do Banco Central e do BNDES. Perda de arrecadação de IPI é uma estimativa do próprio governo. Elaboração ILAESE

QUANTO CUSTA A DESONERAÇÃO
DA FOLHA E A REDUÇÃO DE IPI?
Estimativa do Governo é que deixará de arrecadar com IPI das
montadoras, cerca de US$ 1,1 bilhão de dólares, se redução
permanecer até dezembro.
Segundo declaração de Mantega no jornal O Estado de São Paulo, de 18
de agosto de 2012, “O governo tem feito várias desonerações em 2012,
que somarão R$ 45 bilhões até o final do ano”.
Por exemplo, só pegando a Embraer, que foi favorecida com a
desoneração da folha de pagamentos, ela ganhará em 2012 cerca de R$
238 milhões de reais.
Para efeitos de comparação, este valor dado a Embraer é superior a
toda folha de pagamento da categoria metalúrgica de São José e região
em 1 ano: R$ 200 milhões.

A SAÍDA DA PATRONAL
PARA A CRISE DA INDÚSTRIA
As medidas são basicamente duas: diminuir o custo
da mão de obra (aumentando a exploração da
classe trabalhadora, demitindo „excedente‟) e
diminuição dos impostos.
Retirando a demissão, que o governo não vê com
bons olhos, mas termina aceitando, como
mostrou agora a GM e a Embraer em 2009, o
plano do governo é o mesmo da patronal.
Nenhuma das duas medidas resolve a crise da indústria
brasileira e sua desnacionalização.

A SAÍDA DOS TRABALHADORES EM
DEFESA DA INDÚSTRIA NACIONAL, DO
EMPREGO E DA RENDA
Somente medidas de fundo podem recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico,
que foi interrompido pelas privatizações e desnacionalização da economia brasileira.
1. Suspensão do Pagamento da Dívida Interna e Externa do Brasil.
2. Estatização do Sistema Financeiro.

3. Taxação pesada do capital estrangeiro especulativo que está parasitando a economia brasileira.
4. Cobrança de um imposto progressivo sobre os lucros das multinacionais instaladas no Brasil. Proibição da
remessa de lucros e obrigação de reinvestir 100% dos lucros no país por 10 anos. Caso as multinacionais recusem
estas medidas, proceder com a Nacionalização e Estatização das grandes multinacionais instaladas no país.

5. A reestatização das empresas privatizadas (mineração, siderurgia, eletricidade, telefonia, aviação, águas)
6. Garantir uma forte taxação sobre as importações de produtos que são fabricados no Brasil.

7. A criação de um polo industrial, estatal, articulado entre mineração, siderurgia, metalurgia, máquinas, telefonia,
energia, infraestrutura, construção pesada e agronegócio, para ordenar a economia do país na construção de casas,
escolas, hospitais, saneamento, transportes públicos metroferroviários e alimentação para a população trabalhadora.

Em suma, a Nacionalização das multinacionais e a Reestatização das empresas privatizadas e um
amplo plano de desenvolvimento industrial do país só é possível com a ruptura com o sistema
imperialismo e capitalista, que domina a economia do nosso país.

A SITUAÇÃO DA GM NO MUNDO
O ano de 2011 foi excelente para a GM mundial. Depois de estar
quase falida em 2009, recuperou-se e chegou a vender mais carros
que a Toyota.

A empresa vendeu U$ 150 bilhões de dólares e o lucro limpo e seco
foi de U$ 9,3 bilhões em 2011.
Como a empresa conseguiu esta proeza?
Simples: pegou dinheiro público com o governo norte-americano
para pagar suas dívidas e demitiu 40 mil operários, fechou 15
fábricas nos EUA e rebaixou o salário pela metade, demitindo
operários antigos e contratando novos.
A média de vendas saiu de 34 carros por operário em 2008 para 44
carros por funcionário em 2011.

MAIORES EM VENDAS NO MUNDO
2011/2012

Em 2012, com informações do primeiro semestre, a Toyota recuperou o posto de maior
montadora do mundo. Toyota cresceu 33,7% em 2012. A GM ficou em segundo lugar e
cresceu 3,4%, enquanto a VW ficou em terceiro e cresceu 8,9% em 2012.

O BALANÇO DA GM EM 2011

Todos os dados usados na análise da GM a seguir são baseados nos Relatórios Anuais e trimestrais da GM, disponíveis no site www.gm.com

Desde 2010, a GM deixou de ter prejuízos e entrou no azul, tendo vendido
US$ 150 em 2011, com lucro de U$ 10 bilhões de dólares.

O BALANÇO DA GM NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2012

Crescimento das vendas em -0,2% no primeiro trimestre de 2012, enquanto o
lucro líquido caiu -98,3%.

VENDAS DA GM POR ÁREA NO
MUNDO 2011

A GM, em 2011, foi rentável devido às vendas nos Estados Unidos, que deu um lucro de U$ 7 bilhões
e as operações na China, que renderam quase U$ 2 bilhões de lucro.

Na América do Sul, deu um prejuízo de U$ 122 milhões, pois a empresa teve que investir pesado no
lançamento de novos veículos para frear a queda de espaço no mercado brasileiro.

VENDAS DA GM POR ÁREA NO
1 SEMESTRE DE 2012

Para o ano de 2012, em base aos números do primeiro semestre, a GM terá uma pequena queda no
valor das vendas de carros. As vendas da GM caíram em valor 0,2% em 2012. Na América do Norte
cresceram 4%, na Europa caíram -20,3%, na GM internacional cresceu 12% enquanto na GM América
do Sul caíram -1,7%.

CARROS VENDIDOS POR OPERÁRIOS
EM CADA ÁREA 2012

Nos Estados Unidos aumentou a produção de 29 veículos por operário em 2010 pulou para 33
veículos por operário em 2012.
Na GM Internacional (com grande peso da China) aumentou produção por operário de 32 para 33
carros entre 2010 e 2012.
Na Europa caiu a produção de 31 carros para 27 carros por operário.
Na América do Sul houve queda também de 30 para 27 carros por operário em 2012.
Essa queda na América do Sul e na Europa se deve a aumento da importação.
No total da GM aumentou de 30 veículos por operário para 31 entre 2010 e 2012.

FATURAMENTO POR OPERÁRIO EM
CADA ÁREA 2011

Cada funcionário dos Estados Unidos rende mais de U$ 900 mil ao ano para a GM.
Cada trabalhador da GM América do Sul, rendeu, em 2011, R$ 958.176,10, quase 1 milhão de reais,
enquanto custou para a empresa R$ 104.094,68, contando com salários, encargos, PLR e tudo o mais.
Isto significa que em dois dias de trabalho o operário da GM paga seu salário mensal e 20 dias ele
trabalha de graça para os donos da multinacional.

GM ATACA PLANTA DE SÃO JOSÉ DEPOIS
DE EXPLORÁ-LA POR MAIS DE 50 ANOS
A planta de são José dos Campos foi inaugurada em 1959, há 53 anos.
Nesta planta se fabricou boa parte dos milhões de veículos que a GMB
vendeu no Brasil em 5 décadas.
Em respeito a esta trajetória, a GM deveria dar uma medalha às várias
gerações de trabalhadores e ao Município que a recebeu de braços
abertos.
A GM, por pura ganância, paga com traição a quem sempre lhe deu a
mão.
A empresa argumenta que a planta não é rentável e por isso não faz
investimentos nela.
Isto não é verdade.

FATURAMENTO DA PLANTA
DE SJC EM 2011
PLANTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FATURAMENTO 2011
Modelo

Corsa Hatch
Classic/Corsa
Sedã
S10
Meriva
Blazer
Zafira
Motores

Total (veículos)

Valor médio
de venda

vendas em
2011

faturamento anual
em 2011

32.436,00

41.954

1.360.819.944,00

28.514,00

38.733

1.104.432.762,00

66.000,00

42.818

2.825.988.000,00

44.604,00

22.252

992.528.208,00

68.809,00

1.522

104.727.298,00

60.891,00

7.744

471.539.904,00

2.700,00

629.789

1.695.600.000,00

155.023

8.555.636.116,00

Número de func. na
produção

Faturamento por
empregado na
produção

8.495

R$ 1.007.137,85

Fonte: Vendas 2011 (FENABRAVE). Dados de produção são da GM (relatório PLR 2012). Preços foram retirados da tabela GM

A planta de São José produziu 196.822 mi veículos em 2011 e vendeu 155.023
aproximadamente, faturando cerca de R$ 8 bilhões de reais, com faturamento
por operário de R$ 1.007.137,85. Foram produzidos 29 veículos por
trabalhador em 2011 (se considerar 6.795 operários na produção de veículos e
1.700 operários na montagem de motores).

DEMISSÃO EM MASSA POR
GANÂNCIA

Empresa almeja demitir cerca de 1/3 dos seus empregados em SJC
para garantir produção de 33 carros por operário
A empresa almeja uma produtividade de 33 carros por funcionário
(que é a produtividade da GM nos Estados Unidos e China). Busca um
corte de 2.500 trabalhadores (sendo que já foi demitido mais de mil
funcionários no último ano).
É um corte muito grande, a exemplo do que foi feito nos Estados
Unidos em 2009. Para efeitos de comparação, as demissões na
Embraer foram de 27% entre 2008 e 2010.

ARGUMENTO FALSO
A empresa alega que o custo da mão de obra é cara em São José, por isso não quer investir aqui.
Porém, o comparativo abaixo revela que este argumento é falso porque o salário médio das
montadoras em São Bernardo ou São Caetano é mais alto que em São José, no entanto a empresa
investiu em São Caetano:

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

DUAS MEDIDAS SIMPLES
PODERIAM EVITAR AS DEMISSÕES
Se a GM quisesse demonstrar boa vontade com o Município que tanto trouxe lucro para a empresa,
bastaria trazer toda a produção do Classic para produzir aqui, deixando de importá-lo da Argentina
e de fabricá-lo em São Caetano.
Foram vendidos 49.937 Classics no primeiro semestre de 2012. Se trouxer para São José os 50 mil a
serem produzidos no segundo semestre, se produziria, na planta de São José no ano de 2012, 75 mil
classics + 60 mil S10 + 20 mil Corsa hatch + 10 mil Meriva + 3 mil Zafira, somando um total de 170 mil
veículos.

Se a esta simples medida, se acoplasse a nacionalização da produção do carros da GM importados,
como o Agile (foram vendidos 73.255 em 2011), Captiva (foram vendidas 12.728 em 2011), Sonic que
começou a ser importado este ano e demais veículos, não só não seria necessário demitir
funcionários, como a empresa teria que contratar novos trabalhadores.
A empresa importou 89.800 carros em 2011, com uma produção de 29 carros por operário no Brasil
como se deu em 2011, a empresa poderia ter gerado 3.096 novos postos de trabalho no Brasil, caso
produzisse aqui no Brasil estes carros importados.
Ao invés de contratar, a empresa já demitiu cerca de 2 mil trabalhadores entre 2011 e 2012, nas
plantas de São José dos Campos e São Caetano do Sul.

FATURAMENTO COM PRODUÇÃO
TOTAL DO CLASSIC EM SJC
S10
2011
Quantidade
vendida/emplaca
da mercado
interno
Preço de venda
R$
Total R$

Classic
2012*

2011

Motores
2012*

2011

Total em
R$
2012

42.818

45.000

125.777

95.000

629.789

600.000

60.000,00

57.011,00

28.514,00

25.469,00

2.700,00

2.700,00

R$
2.569.080.000,00

R$
2.565,495.000,00

R$
3.586.405.378,00

R$
2.419.555.000,00

R$
1.700.430.300,00

R$
1.620.000.000,00

Folha de Pagamento
estimada da planta de São
José

Média salarial de R$ 4.506,00 (sendo R$ 6.930,36 com encargos) + PLR de R$ 14.000,00 em
2012: dá um gasto anual R$ 104.094,68 vezes 7.500 trabalhadores =

2012

R$
6.605.050.000,00

R$ 780.710.100,00

* Projeção de vendas em base a quantidades vendidas no primeiro semestre de 2012, segundo Fenabrave
Segundo a FENABRAVE no primeiro semestre de 2012 já se emplacou no Brasil 49.937 Corsa Classic e 17.784 Chevrolet S10.

Breves conclusões sobre a planta de São José:
1. A folha de pagamento da empresa alcança apenas 11,8% do faturamento, demonstrando que não é mão de obra que
é cara.
2. A empresa terá um faturamento de quase R$ 6,6 bilhões na planta de são José, caso fabricasse todos os Classics na
planta em 2012.
3. As vendas líquidas da GM no Brasil em 2011 foram de R$ 16.543.300.000,00. Considerando o pagamento de cerca de
R$ 4 bilhões em tributos, o faturamento bruto da GMB foi de, aproximadamente, R$ 20 bilhões.

4. Portanto, a planta de São José, produzindo cerca de 33% do faturamento total da General Motors do Brasil é, além de
viável, é rentável para a empresa, não justificando as demissões massivas que pretende fazer.

O QUE PODERIA SE FAZER COM
FATURAMENTO DA GM NO MUNICÍPIO?
A GM fatura por volta de R$ 7 bilhões por ano na planta de São José. Representa quatro vezes mais que as receitas do
Município de São José, que em 2011 foi de R$ 1.718.931.059,56.
Entre 2008 e 2011, considerando que 35% do faturamento da empresa sai da planta de São José, a GMB faturou no
município R$ 29.398.011.265,00.

Caso a GM fosse uma empresa pública e nacional, o que poderia realizar para o bem daqui ao invés de remeter lucros
para os Estados Unidos?
Para garantir que todos os jovens (de 0 a 24 anos) de São José em idade escolar possam ir para a creche, escola até a
universidade, ou seja, todas as crianças e jovens entre 0 e 24 anos estudando em escola e universidade pública, com
qualidade, custaria ao município cerca de R$ 1,58 bilhão de reais por ano. Temos, segundo números do IBGE de 2010,
86.682 crianças e jovens entre 0 e 24 anos fora da escola (35% do total). O gasto necessário anual alcança 7% do PIB do
município.
Para garantir a construção de casas para os 25 mil inscritos na Prefeitura que buscam casa própria (média de 3 pessoas
por casas, são 8.300 moradias) ao custo de R$ 60 mil reais, para acabar com o déficit habitacional na cidade custaria
cerca de R$ 498 milhões de reais.
Para garantir um plano público de transporte, implantando metrô e trem, assim como corredores de ônibus para
desafogar o trânsito na cidade, deixando o sistema de transporte igual ao de Nova York, custaria por volta de R$
3.360.000.000,00.
Para resolver o problema da educação, transporte e moradia no município custaria ao governo municipal R$ 5,4
bilhões, portanto menos que o faturamento da GM em apenas 1 ano.

O QUE PODERIA SE FAZER COM
FATURAMENTO DA GM NO MUNICÍPIO?
Estes números demonstram que a empresa não investe no município, superexplora
seus funcionários, envia seus lucros para o exterior e resolve, por pura ganância,
fechar parte da fábrica de São José para garantir lucros aos donos da GM, que são
banqueiros americanos, os mesmos que provocaram a grave crise que ameaça quebrar
o mundo.

Infelizmente, o prefeito da cidade, do PSDB, está do lado da empresa e o governo
federal, que dá incentivos de todo tipo à multinacional também governa para as
montadoras, como ficou provado na declaração de Mantega no dia 31 de agosto,
ficando do lado da GM e contra os trabalhadores, sem nem ouvir o sindicato.
Isto demonstra que somente a classe trabalhadora pode defender a cidade, o emprego
e a indústria nacional, que está sendo destruída pelas multinacionais.
Se a Prefeitura e o governo federal tivessem vergonha na cara, chamariam uma
campanha cívica em defesa do emprego e da cidade, se contrapondo a GM e sua
ganância de lucro, que, com essa atitude, ataca os trabalhadores, a cidade e o país.

