2012: DESACELERAÇÃO DA
ECONOMIA MUNDIAL
Todas as projeções econômicas
realizadas por entidades
burguesas internacionais em
julho de 2012 aponta para
desaceleração da economia
mundial
A crise mundial ameaça o
crescimento dos países pobres
e semicoloniais, dito
“emergentes” como China,
Brasil, Rússia, índia e África do
Sul.

Europa entra em Recessão.
Estados Unidos crescimento
fraco. Desaceleração nos
países “emergentes”.

Esta é a situação econômica no
início de 2012.

DESACELERAÇÃO DA CHINA

Quem estava segurando a onda
era China, Índia, Brasil e Rússia
(BRICs), porém a China iniciou
desaceleração (cairá de 10%
para 7 ou 8% o crescimento em
2012), o mesmo acontecendo
com Índia e Brasil.

Pib China cresceu 7,6% no
segundo trimestre de 2012.
Queda de todos os índices,
desde exportação até produção
industrial.

GRANDES MOBILIZAÇÕES NA
EUROPA

Já caíram dezenas de governos, inúmeras greves gerais, mas pela primeira vez uma corrente de
esquerda, Syriza, foi vitoriosa nas eleições na Grécia. Revela que existe uma situação revolucionária
na Grécia e ameaça espalhar-se para Portugal, Espanha e Itália.
19 de julho em Madri centenas de milhares de manifestantes contra os planos

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
MUNDO
Diferença com 2009 é que a linha do imperialismo europeu é provocar
a recessão.

Orientação leva a estagnação ou recessão mundial.
Porém, mantém a orientação de salvar bancos e grandes empresas com
injeção capital público e desonerações para facilitar a vida das
empresas.
Caso haja uma nova quebra dos bancos, o FMI prevê PIB negativo, pelo
menos, até 2017 (depressão).
Menos provável porque imperialismo não pode deixar grandes bancos
quebrarem, já que geraria uma quebra em cadeia de bancos e
multinacionais.

SÍNTESE
.

Mais provável irmos a uma estagnação
da economia mundial,
resultado de uma recessão na Europa,
crescimento fraco nos EUA e diminuição
do crescimento nos países
“emergentes”.

A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
BRASILERA EM 2012
.

Queda do PIB foi de 7,5% em 2010 para 2,7% em 2011. Projeções para 2012 é de
queda maior ainda. Já há indicações de crescimento do PIB de 1,5% em 2012.

A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
BRASILERA EM 2012
.

Fonte: IBGE

QUEDA DA PRODUÇÃO, DO EMPREGO
E DA RENDA
.

Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil - IBGE
Indicadores Conjunturais da Indústria Segundo Categoria de Uso - Maio/2012
Categorias de Uso

Variação (%)
Maio Abril 2012

Acumulado no ano 2012

Bens de Capital

-1,8

-12,0

Bens de Consumo

-2,8

-2,5

Bens Duráveis

-2,2

-10,0

Indústria Geral

-0,9

-3,4

Industria em São Paulo

-1,5

-5,6

Pessoal ocupado assalariado

-0,3

-1,1

Horas pagas

-0,6

-2,6

Folha de pagamento real

-2,5

-3,5

Industria em queda há 9 meses, queda em SP mais acentuada que no
Brasil (SP representa 40% da industria nacional).

PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL
IBGE: TRIMESTRAL 2010/2012
.

Entre o segundo trimestre de 2010 e o primeiro de 2012, a industria brasileira ficou
praticamente estagnada (na verdade caiu -2,3%). O período mais recente foi o pior: entre
janeiro e março de 2012, completou-se o quarto trimestre consecutivo de contração.

CONJUNTURA ECONÔMICA DIFÍCIL
.

Perda de 3.111 postos de trabalho na base metalúrgica do ABC (sendo 835 nas montadoras e 1938
nas autopeças)
MWM de São Paulo (redução de salário e de jornada). Igual Valeo e Sabó. Romi demitiu 6% da sua
mão de obra em Santa Bárbara D’oeste SP, devido a importações.
No segmento de autopeças no país, desde setembro/2011 a abril de 2012, o estoque de emprego tem
se reduzido mês a mês, acumulando uma perda de 10.000 postos até maio de 2012.
Somente em junho de 2012, a industria paulista perdeu 7 mil postos de trabalho, segundo a FIESP. A
entidade projeta uma queda no emprego em 2012 na ordem de -2% a -3%

MAPA DO FACÃO POR CIDADE
.

O desemprego
industrial é
pulverizado,
marcado pela não
reposição
da rotatividade e
pelo início de
demissões em
pequenas e médias
empresas.

ÚLTIMO ÍNDICE A CAIR:
VENDAS AO CONSUMIDOR
.

ULTIMA FORTALEZA QUE GARANTIA CRESCIMENTO NO BRASIL: O CONSUMO
INTERNO, CAIU PELA PRIMEIRA VEZ, DESDE 2009, EM MAIO 2012.

RESUMO DO BANCO CENTRAL
JUNHO 2012
.

ESTAGNAÇÃO NA INDUSTRIA E CRESCIMENTO DAS VENDAS VIA IMPORTAÇÃO.

RESUMO DA FIESP
.

“Buscamos indícios de que haverá uma
recuperação no segundo semestre, mas
infelizmente não estamos vendo isto.”
(Paulo Francini em 13 de julho de 2012

ORIENTAÇÃO DA BURGUESIA
PAULISTA
.

Cerca de 70% das empresas entrevistadas disseram que a principal
prioridade para 2012 é cortar custos, além de reduzir em 13% os
investimentos.
Ao mesmo tempo querem aumentar o faturamento e melhorar a
rentabilidade, demitindo trabalhadores mais caros e contratando novos
com salário mais baixo.

Para eles, as empresas “estão inchadas”
RESULTADO DE PESQUISA COM 1.200 EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

LUTAS VÃO SER MAIS POLARIZADAS
.

A patronal, que durante os últimos 9 anos de governo do PT, “nunca
haviam ganhado tanto dinheiro”, agora virá com tudo para atacar o
emprego e o salário dos trabalhadores.
Vão aproveitar a desaceleração para passar suas antigas
reivindicações: baixar o “custo Brasil”, tentando rebaixar salários e
flexibilizando as leis trabalhistas (já está tramitando a proposta dos
Metalúrgicos do ABC (“negociação por fábrica vale mais que CLT”).

Enquanto isso, a patronal pressiona o governo para ter isenções e
benefícios fiscais.
LUTAS VÃO SER MAIS POLARIZADAS

Problemas estruturais do
Brasil que afeta 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!

Gastos com Serviço da Dívida Pública – em % do PIB
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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.

Cresce inadimplência em 2012:
calote foi de 8%, ou seja, 1 de
cada 10 devedores não está
honrando sua dívida.

QUEDA DOS JUROS ACOMPANHA A
DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
A QUEDA DOS JUROS NO BRASIL E A “RETOMADA DO CRESCIMENTO”
Banco

Cheque Especial

Financiamento de Veículo

Empréstimo pessoal

30/3/2012

29/6/2012

30/3/2012

29/6/2012

30/3/2012

29/6/2012

Banco do Brasil

8,65

8,05

1,67

1,19

2,66

2,40

Caixa

7,99

4,26

1,83

1,55

2,32

1,96

Itaú

8,86

8,65

1,84

1,46

4,11

3,38

Bradesco

8,79

8,61

1,71

1,59

4,61

4,11

Santander

10,31

10,23

1,72

1,54

3,36

3,22

HSBC

10,12

10,22

1,63

1,56

4,34

4,20

Taxa de juros ao mês. Fonte: Banco Central semana de 25/6 a 29/06 de 2012. Elaboração ILAESE

A queda da taxa Selic não é suficiente para que os juros de fato caiam. A redução dos juros é muito
pequena.
Segundo a ANEFAC, a taxa média de juros praticada em junho de 2012 voltou a subir: para Pessoas
Físicas, em média, passou de 6,1% para 6,2%. Ou seja, praticamente, não se reduziram os juros.
Estes números mostram que as medidas do governo são cosméticas que não vai gerar a “retomada do
crescimento” e mudar o modelo rentista do capitalismo brasileiro.

A QUEDA DOS JUROS E O
GOLPE NA POUPANÇA
Mesmo modesta redução, levou bancos privados a chiar: baixar a taxa ameaçaria
a rolagem da dívida pública, ocorrendo fuga de grandes investidores para
poupança.
Para continuarem comprando os títulos, exigiam uma compensação: essa
compensação foi feita com a mudança da regras na poupança.
Com Selic em 8%, a partir de julho agora, a poupança vai render 5,6% no lugar
dos 6,17% anteriores.

Esta perda da poupança é um ganho para os bancos. Para cada 0,5 ponto
percentual de redução da sua remuneração, bancos ficam com cerca de R$ 2,1
bilhões ao ano.

O PATRÃO É QUEM ESTÁ GERANDO A
DESACELERAÇÃO DO BRASIL

A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA FOI
PROVOCADA PELOS PATRÕES
Estes números mostram uma desaceleração da economia brasileira foi
provocada pela diminuição dos investimentos produtivos no país e não
pela queda do consumo das massas, que é uma consequência da
diminuição dos investimentos patronais e portanto, do emprego e da
renda que, posteriormente, geraria o consumo.
Os investimentos recuaram 2,1% no primeiro trimestre de 2012 (IBGE).

Os desembolsos do sistema BNDES somaram R$24,5 bilhões no primeiro
trimestre de 2012, recuando 1,5%.
Os recursos destinados à industria de transformação contraiu-se 12,7%,
O próprio governo baixou seus investimentos em 3,5% entre janeiro e
abril de 2012, segundo dados do Tesouro Nacional.

IMPORTAÇÃO DAS MULTINACIONAIS
ACENTUA DESACELERAÇÃO
Exportações e importações por setor industrial – ano 2011 – em US$ BI
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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 mais de 10 vezes a categoria metalúrgica de são José e região.

NENHUMA DEMISSÃO ENQUANTO
HOUVER IMPORTAÇÃO
Além de perder empregos aqui, as multinacionais investem pouco no Brasil.
Devemos introduzir o tema da nacionalização da produção aqui no Brasil, como parte do debate na
campanha salarial.
Para se ter uma ideia, na tabela abaixo se vê quantas vezes cada setor da indústria envia de remessas
de lucros para suas matrizes e quanto investem no Brasil. A industria automobilística manda 4 vezes
para fora o que investe no Brasil. A indústria brasileira em geral manda 60% de remessa de lucro do
que recebe de investimento estrangeiro direto a ser usado no país.

REMESSA DE LUCROS X IED RECEBIDO POR SETOR
SETORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Indústria

70.3

69.6

75.7

122.6

82.5

66.8

60.0

Veículos automotores

47.7

458.2 313.8 582.3 126.0 761.4 400.1

Produtos alimentícios e bebidas

49.7

137.9

83.8

92.7

326.9 140.6

47.5

Metalurgia básica

223.0

47.4

40.4

76.8

44.4

23.6

5.5

Produtos químicos e farmacêuticos

84.9

89.1

86.5

174.6

78.7

30.0

Celulose, papel e produtos de papel

309.1

29.2

128.2 289.4

64.6

115.1
_
794.1

Demais

55.7

15.5

15.8

19.4

13.8

Fonte: Banco Central

22.0

11.7

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 às matrizes, como remessa de lucros. Significa
que a renúncia fiscal que o governo faz, é enviada ao
exterior, para os países ricos.
É preciso denunciar isto na campanha salarial.

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.
De desoneração da folha de pagamentos o governo perderá muitos milhões de
reais em 2012.
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 é superior a toda folha de pagamento da
categoria metalúrgica de São José e região em 1 ano: R$ 200 milhões.
Só quem ganha é a patronal: em julho reduziu estoques de automóveis nos
pátios com IPI menor, porém produção veículos recuou -2,5% no setor. Prova
que montadoras não garantem nível de emprego.

Na campanha salarial devemos introduzir esta questão, junto com a redução do
IPI, para reivindicar aumento real de salários, como forma de distribuir os
ganhos da perda de arrecadação do governo federal.

A SITUAÇÃO POR SETOR INDUSTRIAL:
RAMO AUTOINDÚSTRIA

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

.

Situação de desaceleração das vendas, mas não de freada.

RESULTADOS DO 1 SEMESTRE
E PROJEÇÃO PARA 2012
A produção de veículos e comerciais leves no primeiro
semestre de 2012 caiu -7,1% frente ao 1º. semestre de 2011.
Queda forte.
No primeiro semestre de 2012, as vendas de carros caiu em 1,2%.
Este resultado já é com a melhora de junho, com a redução do
IPI pois a queda estava em 4,8% nos primeiros quatro meses
de 2012.
A ANFAVEA não afirmou uma nova projeção, sua expectativa de
crescimento das vendas em torno de 4% e da produção em 2%
em 2012. FENABRAVE reduziu previsão de crescimento de 3,5%
das vendas para queda de -0,5% em 2012.

AVALIAÇÃO DA ANFAVEA APÓS
REDUÇÃO DO IPI

“A expectativa é que com as medidas
adotadas e a maior força da
economia no segundo semestre, o
mercado e a produção possam
recuperar-se e apresentar
crescimento até o final do ano.”

FATURAMENTO DA INDUSTRIA
AUTOMOBILÍSTICO 2008 2012
Queda de 1,2% em 2011 no
faturamento, depois de crescimento
de 11,4% em 2010.
Tudo indica que diminuirá o
faturamento da indústria
automobilística em 2012, devido a
diminuição das vendas ou da redução
do preço.
Isto significa que tentarão manter
lucros elevados, cortando custos em
geral e demitindo trabalhadores.
Porém, ganharam muito dinheiro nos
últimos 4 anos, onde faturaram U$
360 bilhões de dólares nos últimos 4
anos e ganharam R$ 26 bilhões de
reduções fiscais.

Fonte: Anuário Estatístico da ANFAVEA.

DADOS DA GM DE SÃO JOSÉ 2012
PROJEÇÃO FATURAMENTO 2012 – atualizado 1 semestre 2012 (vendas FENABRAVE)
Modelo

Valor médio de
venda

Projeção de vendas
em 2012

Projeção de faturamento
anual em 2012

Corsa HB

28.000

38.000

R$ 1.064.000.000,00

Classic

28.000

40.000

R$ 1.120.000.000,00

Meriva

40.000

14.000

R$ 560.000.000,00

Zafira

58.000

3.000

R$ 174.000.000,00

Nova S10

60.000

55.000

R$ 3.300.000.000,00

Motores

2.700

629.789

R$ 1.700.000.000,00

150.000 veículos

7.918.000.000,00

Total

Número de
empregados na
produção

Faturamento por empregado
na produção

7.552

7.552

R$ 1.048.463,98

Fonte: Estimativa a partir das vendas 1º. Semestre 2012 (FENABRAVE). Produção: estimativa a partir do Sindmetal SJC

A planta de SJC deve produzir 160 mil veículos e vendas aproximadas de 150 mil veículos
com faturamento de R$ 7,9 bilhões de reais, queda de 3% na venda de veículos.
O faturamento por operário R$ 1.048.463,98. Operários da planta caiu em cerca de 10% em
um ano.
A empresa importou 89.800 carros em 2011, produção de 29 carros por operário em 2011,
a empresa poderia ter gerado 3.096 novos postos de trabalho no Brasil, caso produzisse
aqui no Brasil. A GM demitiu cerca de 2 mil trabalhadores entre 2011 e 2012, em SJC e SCS.

IMPORTAÇÃO DE CARROS POR
EMPRESA - 2011

.
Fonte: ANFAVEA

GOVERNO INVESTE EM MONTADORAS
QUE PAGAM COM TRAIÇÃO
Investimentos, remessa de lucros e financiamento do BNDES em 2011 – US$ bilhões

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

A SITUAÇÃO DO SETOR AUTOPEÇAS
Crescimento de 9,9% nas vendas
entre 2010 e 2011, enquanto o PIB
cresceu apenas 2,7%.
Déficit comercial do setor chegou a
US$ 4,6 bilhões de dólares em
2011.
Perspectiva deste ano é de 4,7%,
igual a previsão da industria
automobilística.

O déficit comercial do Brasil em
autopeças persiste e chegou a US$
1,85 bilhão no acumulado de
janeiro a abril, valor 22,9%
superior ao de iguais meses de
2011.
O faturamento do setor de
autopeças no primeiro
quadrimestre deste ano foi -12%
inferior À 2011, segundo
Sindipeças.

Fonte: Anuário Estatístico 2012 do SINDIPEÇAS. 2011 é estimativa do próprio SINDIPEÇAS.

Sindipeças comemorou o pacote de
desoneração da folha de pagamento das
empresas do setor. O impacto dos salários e
seus encargos é de 26,4% dos custos do setor.

A SITUAÇÃO DA EMBRAER

Aumento do faturamento de 5% em 2011 e queda do lucro líquido em 72,8% em 2011. grande perda
com falência de empresa nos Estados Unidos que operava com aviões Embraer. Perda financeira, não
operacional. Lucro líquido seria de R$ 523 milhões sem efeitos excepcionais.
O resultado do primeiro trimestre confirma crescimento das vendas em 16,6%, porém o lucro
operacional não cresceu 35% como esperado e sim 2%. Lucro líquido caiu em relação ao primeiro
trimestre de 2011, mas vai dobrar em 2012.

QUE SIGNIFICA A DESONERAÇÃO DA
FOLHA PARA A EMBRAER?

Fonte: Resultados do Primeiro Trimestre de 2012 – disponível em www.embraer.com . 2012 é uma estimativa em base ao Guidance 2012 da Embraer.

O ganho previsto da empresa em 2012 é de R$ 238 milhões de reais, quase o dobro do lucro em 2011.
Governo Dilma vai distribuindo dinheiro da Previdência para os empresários em “apuros”. Depois tentará
aumentar a idade para a aposentadoria do trabalhador, argumentando um rombo na Previdência.

A SITUAÇÃO POR SETOR INDUSTRIAL:
EMBRAER
Embraer mantém projeções para 2012 apesar de crise externa
SÃO PAULO, 24 Mai (Reuters) - A Embraer não pretende rever suas projeções
para 2012, segundo disse Frederico Curado.
Em fevereiro, a Embraer informou esperar entre estabilidade e pequena alta
do faturamento em 2012, para de 5,8 bilhões a 6,2 bilhões de dólares. No
ano passado, a receita da fabricante de aviões foi de 5,8 bilhões de dólares.
Se entregará 222 aeronaves em 2012, crescimento de 3% no ano, segundo
previsão da Empresa, quando a capacidade produtiva é de 360 aeronaves
por ano.

Confirmando a expectativa de pequeno crescimento das entregas de
aeronaves em 2012, no primeiro trimestre de 2012 a empresa entregou 21
aviões no primeiro trimestre de 2012 contra 20 aeronaves no primeiro
trimestre de 2011.

A SITUAÇÃO POR SETOR INDUSTRIAL:
RAMO ELETROELETRÔNICA

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

.

Situação de crescimento, já chegando aos níveis de antes da crise.
Não refletiu ainda desaceleração. Dominado por importados.

A SITUAÇÃO DO SETOR
ELETROELETRÔNICO

Fonte: ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica) 2009/2012

Crescimento de 11 % entre 2010 e 2011, 4 vezes maior que o PIB do Brasil.
Se espera crescimento forte em 2012, de 14%, porém maior parte é importado.
Déficit comercial do setor chegou a US$ 31,4 bilhões de dólares em 2011.

A SITUAÇÃO POR SETOR INDUSTRIAL:
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012

.

Situação de retomada do crescimento, já chegando aos níveis de
antes da crise. Não refletiu ainda desaceleração. Dominado por
importados.

A SITUAÇÃO DO SETOR
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos)

Crescimento de 9,8% nas vendas entre 2010 e 2011, enquanto o PIB do Brasil cresceu somente 2,7%.
ABIMAQ projeta crescimento em 2012 de 5% no faturamento em 2012. Crescimento se dá na importação. 70%
das vendas é importado. Déficit comercial do setor chegou a US$ 17,8 bilhões de dólares em 2011.
Setor caiu em -9,7% no primeiro trimestre de 2012, em relação a igual período de 2011. Capacidade em 72%, pior situação
em 40 anos.

FATURAMENTO POR FUNCIONÁRIO
5 SETORES INDUSTRIAIS 2011
Faturamento por trabalhador 5 setores industriais – 2011 - em dólares
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Fonte: anuário estatístico da ANFAVEA, Anuário do Sindipeças, Exame Maiores e Melhores 2012

CONCLUSÃO
Há uma desaceleração da economia brasileira que ainda não se transformou em
recessão. Queda dos investimentos, do faturamento e diminuição dos lucros.
.

Não se pode concluir do anterior que não podemos ser vitoriosos na Campanha
Salarial 2012/2013. Vai ser resolvido na luta. Uma campanha salarial forte pode
ser vitoriosa.
Temos o exemplo de 2009, onde houve recessão e no entanto as campanhas
salariais foram vitoriosas.
Porque?
Em 2009, a patronal e o governo tinham expectativa que voltaria o crescimento
em 2010, o que ocorreu de fato. Por isso, não fizeram demissões em massa,
exceto a Embraer.
Temos uma situação parecida com 2009, sem ter chegado ainda na recessão, e
a patronal e governo com expectativa de retomada no crescimento no segundo
semestre.

CONCLUSÃO
Alem disso, a patronal está recebendo bilhões de reais de ajuda governamental,
que devemos lutar para que parte deste benefício venha para os trabalhadores
na forma de aumento real.
.

Devemos também exigir estabilidade no emprego durante a vigência do contrato
coletivo porque a ajuda do governo deve ter como contrapartida não demitir
trabalhadores. Isso é importante porque patronal começará a enxugar o quadro
de funcionários, não repondo a rotatividade e contratando com salários mais
baixos.
Devemos aproveitar a campanha salarial para desmascarar o governo, que só faz
benefícios à patronal , sem contrapartidas de melhorias e estabilidade para os
trabalhadores.
Devemos exigir do governo que garanta a nacionalização da produção dos
importados e que não haja nenhuma demissão nas empresas, enquanto façam
qualquer importação. É uma campanha política, que enfrenta as multinacionais,
exigindo que o governo determine que elas invistam no Brasil e se proíba a
remessa de lucros já que elas estão destruindo a indústria nacional explorando o
mercado brasileiro, superexplorando os trabalhadores e não aposta no país.

CONCLUSÃO
Tempos difíceis se avizinham. Guerra social dos patrões contra a
classe trabalhadora mundial.
.

Trabalhadores brasileiros podem e devem dar uma resposta como na
Europa.
Já estamos tendo uma onda de greves no Brasil
Exemplo: Funcionalismo Público Federal em Greve, difícil porém
radicalizada. Governo começou a abrir com Professores
Universitários.
Situação transitória do ponto de vista econômico e político:
Peão começa a se preocupar com desaceleração porém, segue
produzindo em ritmo forte.
Por isso, espaço para uma boa Campanha Salarial.

