


2012: DESACELERAÇÃO DA 

ECONOMIA MUNDIAL 

 
 

 

Todas as projeções econômicas 
realizadas por entidades 

burguesas internacionais até 
início de setembro de 2012 

apontam 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 
leve, Estados Unidos com  

crescimento fraco e 
desaceleração nos países 

“emergentes”. 
 

Esta é a situação econômica no 
setembro 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. 



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”. 

 

Outras possibilidades menos prováveis: retomada fraca 

X depressão (recessão EUA, estouro bolha na China e 

desmoronamento da Zona do Euro). 

 

Nova onda de ataques ao proletariado mundial. 

 

A dinâmica econômica será resultado dos embates entre 

as classes ao nível local e mundial, um influenciando o 

outro e vice-e-versa 



GRANDES MOBILIZAÇÕES NA 

EUROPA 

11 de julho em Madri centenas de milhares de manifestantes contra os planos 
(manifestações de massas tipo Diretas Já no Brasil na década de 80). Classe operária entra 
em cena, através dos mineiros. “Se isto não se ajeita, guerra, guerra, guerra”. Abriu uma 

situação revolucionária na Espanha. Recolonização dos países periféricos, perda de poder 
em favor da Alemanha. Crise durará anos. 

 



GREVE E REPRESSÃO 

MINEIROS DA ÁFRICA DO SUL 

17 de agosto, massacre de 34 mineiros na África do Sul. Governo CNA-Cosatu (CUT/PT de lá) manteve 
situação, nova burguesia negra, que vivem junto com brancos, em aliança com burguesia branca.  

 
Notem que é um governo de “esquerda” , similar ao governo do PT. Teve Copa do mundo, país saiu 

endividado e com elefantes brancos. 
 

Greve há dois meses na mina multinacional inglesa de platina.  Mina cujo sócio proprietário é Cyril 
Ramaphoosa, ex-líder sindical da Cosatu.  

 
Luta por aumento de salários, nova direção alternativa chama greve e ganha maioria da mina. 

NUM/Cosatu, com governo e polícia, responsáveis pelo massacre. Aqui se mostra até onde a direção 
burocrática pode ir. Aparentemente, está surgindo um novo sindicalismo com rupturas na Cosatu. 

Depois do massacre, greve continua. Solidariedade e apoio. 



REESTRUTURAÇÃO DA GM, 

EUROPA X EUA 
Nos EUA, foi “nacionalizada” onde governo entrou com grana para pagar as dívidas, a 
direção sindical assumiu parte das ações em troca do plano de saúde, e a empresa fechou 
18 complexos industriais, demitiu 40 mil trabalhadores e conseguiu rebaixar o salário pela 
metade. 
 
Na Bélgica, fechou a fábrica de Antuérpia.  
 
Na Alemanha, até o fim de 2014, foi feito um acordo entre a patronal e a direção sindical 
onde não teria demissões e fechamentos de fábrica, mas que, em contrapartida, os 
empregados devem aceitar reduções salariais correspondentes a 262 milhões de euros 
por ano.  
 
Na França não há um tal acordo. A GM/Opel ameaça fechar a fábrica de Aulnay, nas 
proximidades de Paris, em 2013. Também há ameaça de fechamento da fábrica na 
Inglaterra em Ellesmere Port. 
 
Aqui se demonstra que os problemas econômicos se resolvem na arena política. A GM 
aqui no Brasil vem com tudo para atacar a planta de São José, porém a luta não está 
determinada de antemão. Necessária uma campanha nacional unificando as centrais em 
defesa do emprego. 

 



A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA 

BRASILERA EM 2012 

. 

Pior que isso, a indústria de transformação saiu de um crescimento de 10,5% em 2010 e 

está em recessão, com índices abaixo de zero em 2012. Opinião do governo: “O resultado 

do PIB hoje é de retrovisor. O pior ficou para trás...”  



A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA 

BRASILERA EM 2012 

. 

Fonte: IBGE 



QUEDA DA PRODUÇÃO, DO 

EMPREGO E DA RENDA 

. 

Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil - IBGE 

   

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

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 



PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL 

IBGE: TRIMESTRAL 2010/2012 

. 
 
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 A PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAIU -3,8%, OU SEJA, JÁ 
TEMOS UMA RECESSÃO NA INDÚSTRIA. Pelos dados do IBGE do 1º. semestre 2012 
voltamos à situação da indústria que tínhamos em 2009, no meio da crise. 



CONJUNTURA DIFÍCIL 

. 

Inicia cortes no emprego industrial: 

Perda de 3.111 postos de trabalho na base metalúrgica do ABC  (sendo 835 nas montadoras e 1938 nas autopeças). 

Ameaça de 3 mil demissões na Mercedes de São Bernardo em setembro.  Sindicato propõe PDV. 

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 indústria paulista perdeu 7 mil postos de trabalho, segundo a FIESP. A entidade projeta 
uma queda no emprego em 2012 na ordem de -2,2%. 

 

Desde outubro de 2011 até junho de 2012 houve perda de mais de 10 mil empregos no setor de bens de capital no Brasil. 



MAPA DO FACÃO POR CIDADE 

. 

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



RESUMO DA FIESP 

. 

“O crescimento do PIB para este ano será de apenas 1,4%. Já a 

indústria de transformação cairá 2,6%, isso só mostra o quanto o 

setor está atingido e que não temos mais tempo para reverter 

este cenário.” 

(Paulo Francini em 31 de agosto 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 

 



 

  
 
 

 

 

 

 

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! Vai gastar R$ 900 
bilhões em 2012, segundo orçamento federal. 
 
 

Brasil Grécia Itállia Irlanda Portugal Espanha
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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.  
 



CRESCIMENTO DA INADIMPLÊNCIA 

EM 2012 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

Índice de calote foi de 
7,6%, ou seja, 1 de cada 10 
devedores não está 
honrando sua dívida.  
 
A orientação do governo é: 
se endividem mais ainda 
para que o Brasil não entre 
em crise! 
 
Porque não vai funcionar?  



QUEDA DOS JUROS ACOMPANHA A 

DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA 

 
 

 

 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 

A QUEDA DOS JUROS NO BRASIL E A “RETOMADA DO CRESCIMENTO” 

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 de juros média geral caiu 0,08 ponto percentual no mês de julho ou 1,85 ponto 
percentual no ano, passando de 6,2% ao mês (ou 105,82% ao ano) em junho para 6,1% ao mês (ou 
103,97% ao ano) em julho. 
 
Estes números mostram que as medidas do governo não vai gerar a “retomada do crescimento”. 
 
    



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. 
 
Desinvestimento é provocado pela queda do lucro das empresas: no segundo 
trimestre deste ano em comparação com o segundo trimestre de 2011, a massa 
de lucros das 90 maiores empresas em Bolsa caiu 53%. Queda do lucro da 
Petrobras e Vale (-48% no segundo trimestre, noticia ruim caiu vendas para 
China). Desconsiderando estas duas grandes, queda da massa de lucro seria de 
30% no 2º. Trimestre. Temos então já 4 trimestres com queda de lucro. 
 
Desaceleração econômica faz empresas adiarem investimentos de US$ 95 bi; só 
na Petrobrás, essa cifra é de quase US$ 70 bi (OESP, 13 de agosto de 2012) 
 
Os desembolsos do sistema BNDES recuaram 13,6% no primeiro semestre de 
2012 na indústria de transformação.  



IMPORTAÇÃO DAS MULTINACIONAIS 

ACENTUA DESACELERAÇÃO 

Total produtos manufaturados na indústria, o prejuízo com importações foi de US$ 92,4 
bilhões de dólares. 
 
Segundo ABIMAQ, Brasil perdeu 656.028 empregos devido às importações no valor de R$ 
24.297.369.000,00. Dado do dia 2/9/2012 às 14 horas. 
 
“Nenhuma demissão enquanto houver importação.” 
 
  

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
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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. 



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. 
 
Tudo isto temos que usar na campanha salarial. 

.  



QUANTO CUSTA A DESONERAÇÃO 

DA FOLHA E A REDUÇÃO DE IPI? 

 

  
 
 

 

 

 

 

De desoneração  da folha de pagamentos o governo perderá muitos 
milhões de reais em 2012. 
 

Segundo declaração de Guido 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”.  

 

Somente com a redução do IPI em julho, o governo deixou de arrecadar R$ 

1,3 bilhão de reais, segundo Secretária Receita Federal, Zayda Manatta. 

 
Na campanha salarial deve-se denunciar esta desoneração, junto com a 
redução do IPI presenteada à patronal e devemos reivindicar aumento real 
de salários. 
 
Para se ter uma ideia de valor que governo gastará para reajuste de 5,5% 
do funcionalismo público = R$ 10,289 bilhões. Governo gastará 5 vezes mais 
com desoneração e redução de IPI até dezembro. 



FATURAMENTO DA 

AUTOINDÚSTRIA 2002 E 2011 

 
 

 

Depois de bater recordes de faturamento entre 2003 e 2008, houve uma 
pequena queda e recuperação das vendas. Montadoras faturaram U$ 360 
bilhões de dólares no Brasil nos últimos 4 anos no Braisl 
 

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012 



PERSPECTIVA PARA 2012 

 
 

 

A produção de veículos e comerciais leves de janeiro a julho de 2012 caiu -8,5%. 
Queda forte. 
 
A ANFAVEA segue apostando em crescimento das vendas em 2012, contando 
com a redução do IPI. Sua expectativa é de crescimento das vendas em torno de 
4 a 5% em 2012. 
 
Números que serão anunciados amanhã: no acumulado até agosto de 2012, as 
vendas de carros cresceram 5,4%. Este resultado já é com a melhora de 
junho/julho/agosto, 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. É o 
quarto mercado de venda e somente o sexto produtor de veículos.  



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. 
 
Oligopólio vende Gol 1.6 completo no Brasil por R$ 37.000, exportado daqui para Argentina 
custa lá R$ 22.500 e no México R$ 18.500 (metade do preço).  
 
Montadoras tem muita gordura para queimar e não precisam cortar empregos. 



O SETOR DE AUTOPEÇAS 

 
 

 

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 semestre 2012 foi  -13,9% inferior à 2011, segundo Sindipeças. 
 
A crise neste setor é provocada diretamente pelas importações porque as empresas continuam faturando alto. 

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 



SETOR ELETROELETRÔNICO 

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. 

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 



SETOR DE BENS DE CAPITAL 

O faturamento do setor teve um grande crescimento de 9,8% nas vendas em 2011. 
  
Produção em crise. Capacidade ociosa está em 27%, 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.   
 
Nos sete primeiros meses do ano, o consumo totalizou R$ 63,665 bilhões, uma alta de 8,1% ante igual período do ano 
anterior. 

 

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores 2012 

O setor tem um bom 
número de 

multinacionais como 
Alstom, ABB, Voith, 

Thyssen Krupp, 
Comau, etc. 

O déficit comercial do 
setor chegará a US$ 

20 bilhões de dólares 
em 2012. 



PETROBRAS 

Queda de lucros provocado pela compensação de poços secos todos juntos agora e aumento importação 
de derivados (exportação de óleo cru e importação de derivados mais caros (perda em 2011 de R$ 13,8, 
quase a metade do lucro líquido de 2011) 
 
De acordo com balanço da Petrobras de 2011, onde a empresa faturou R$ 244 bilhões e a folha salarial 
alcançou R$ 13 bilhões (5% do total), cada um dos 81.918 funcionários rendeu para a empresa R$ 
2.980.736,83. Lucros espetaculares acumulados nos últimos anos. 
 

Fonte: relatório trimestral da Petrobras julho de 2012 - * 2012* multiplicação por 2 vezes o resultado do primeiro semestre 



VALE 

A Vale está tendo queda de lucros devido à diminuição do preço do minério de ferro e a queda das vendas para a China. 
Sinal vermelho para a economia brasileira. Também vem com acúmulo de lucros fantásticos. Veja margem de lucro em 
torno de 30%, quando índice muito bom multinacionais é de 10%. 

Fonte: relatório trimestral da  Vale julho de 2012 - * 2012* multiplicação por 2 vezes o resultado do primeiro semestre 



RESUMO 

Como ficou demonstrado acima, estes setores chaves da 

indústria de transformação brasileira ainda estão em uma 

situação de faturamento em alta, com lucros 

altíssimos nos últimos 3 anos e iniciando uma 

diminuição 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. 



CONCLUSÃO 

. 

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, como mostrou o funcionalismo. 
 

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. 
 

O balanços das campanhas salariais no primeiro semestre de 2012 
revelou que 96% das campanhas tiveram aumento real médio de 2,2%, 
segundo o Dieese e são categorias com menor poder de fogo e setores 

menos rentáveis. 
 

Porém, pela desaceleração da economia, as greves  podem se 

tornar mais longas e radicalizadas para enfrentar a resistência 

da patronal.  



CONCLUSÃO 

. Devemos também exigir estabilidade no emprego durante a vigência do contrato 
coletivo. Isso é importante porque patronal começará a enxugar o quadro de 

funcionários. 
 

Devemos aproveitar a campanha salarial para desmascarar o governo, que só faz 
benefícios à patronal. 

 
Devemos politizar as campanhas e 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. 

 
Situação transitória do ponto de vista econômico e político: 

Peão começa a se preocupar com desaceleração porém, segue produzindo em ritmo 
forte.  Já combina luta pelo aumento real com luta contra demissões. 

 
Espaço para vitória nas campanhas salariais! 

 


