INDÚSTRIA DE ARMAS DO MUNDO É
DOMINADA PELOS ESTADOS UNIDOS


Sete grandes empresas multinacionais dominam o
setor industrial de defesa



setor de defesa americano gastou 300 vezes mais
que o Brasil gastou em defesa no ano de 2010
(U$ 600 bi X R$ 30 bi)



Essas empresas americanas produzem 43% de
toda a produção mundial da indústria de Defesa.

INDÚSTRIA DE ARMAS DO BRASIL
FOI SUCATEADA


Brasil conta com apenas 40 empresas que produzem armas. Essas
empresas ocupam uma fatia insignificante do mercado mundial (0,1%).



Retrocesso: Brasil já foi o quinto maior exportador mundial.Vende 10
vezes menos que em 1985.



O Brasil já foi uma potência em armamentos. A Engesa, que produzia
blindados, vendia para as forças armadas de 32 países. A Avibras,
somente em 1985, vendeu cerca de US$ 1 bilhão em veículos
lançadores de mísseis e foguetes.



Neste período, as encomendas das FFAA do Brasil eram feitas com as
empresas brasileiras.

FRASE DE GENERAL SOBRE APOGEU
DA INDÚSTRIA DE DEFESA


“Assim, o Brasil desdobrou-se para desenvolver a tecnologia
militar nas décadas de 1960, 70 e 80. O final da década de
1980 marcou o apogeu da base industrial de defesa brasileira.
Naquela ocasião, mais de 90% dos meios que mobilizavam o
Exército eram fabricados em território nacional.”

General José Albano do Amarante,
ex-presidente da IMBEL
Hoje, a Engesa fechou as portas e a Avibras está
escapando a duras penas.

DE GRANDE EXPORTADOR, BRASIL
PASSOU A SER IMPORTADOR DE ARMAS


Essa é uma política premeditada do imperialismo em conluio com os governos
brasileiros. O Brasil deve fornecer minério e alimentos para o mundo. Armas ficam
com o imperialismo.



O Brasil hoje vende minério de ferro para a China e compra trilhos de trem para
este mesmo país, pagando sete vezes mais.



Governos estrangularam a indústria nacional de defesa não fazendo encomendas.



O Brasil passou a comprar tudo de fora, produtos que são fabricados nos países
ricos.

A maior parte das exportações de armas brasileiras hoje
é composta de equipamentos militares leves, como pistolas, fuzis e
carabinas, que são produzidas pela CBC, Taurus e Imbel.

NEOLIBERALISMO PREJUDICOU BRASIL
E FAVORECEU IMPERIALISMO


Collor aniquilou a indústria nacional de defesa e FHC
arrematou. empresa estrangeira vende para as FFAA
brasileiras com isenção fiscal, enquanto a empresa
nacional vende seus produtos com carga tributária de
42%.



Nos EUA, prevalece a BUY AMERICAN ACT de 1933,
onde materiais de defesa só podem ser adquiridos de
fabricantes locais.

GOVERNO LULA MANTEVE
SUCATEAMENTO

Orçamento federal de 2010, onde o governo gastou R$ 635 bilhões com pagamento de juros da
dívida pública aos banqueiros, enquanto que para a Saúde gastou R$ 55 bilhões, com Educação R$ 40
bilhões e o orçamento para a Defesa foi de somente R$ 27 bilhões de reais, menos de 2% do
orçamento total do país.

MULTINACIONAIS ESTÃO DE OLHO
NO MERCADO DE ARMAS DO BRASIL
Programa de reequipamento das Forças Armadas
brasileiras vai gastar mais de U$ 100 bilhões de dólares
em 10 anos.
Vai comprar caças de combate, submarinos potentes,
helicópteros de combate, blindados sobre rodas, tanques,.
Somente o Exército brasileiro vai comprar R$ 20 bilhões,
em mísseis, pontes, aviões não tripulados (vants), radares,
etc.

A maioria destes produtos será adquirida
fora do país, apesar do Brasil já ter
condições de produzi-los aqui.

A CAPACIDADE DA INDÚSTRIA DE
DEFESA DO BRASIL
A Indústria de Defesa do Brasil tem capacidade comprovada de produzir aviões, helicópteros, tanques,
blindados, foguetes, lançadores múltiplos de foguetes e navios militares. Míssil daqui a BH, erro 6
metros.
Na Imbel, se produz pistolas e fuzis que são usados pelo FBI dos Estados Unidos.
Na Helibrás se produz helicópteros de combate dos mais avançados do mundo.
A Embraer produz aeronaves de combate (tipo o Super Tucano) e produzirá aviões de carga e
transporte militar, capaz de transportar tropas e abastecer caças em pleno vôo.
A Avibras produz foguetes e mísseis, bombas inteligentes, além de viaturas blindadas sobre rodas e
Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). Produz também sistemas de comunicações por satélite.

Governo Lula e Dilma faz corpo mole: em 2010, Avibras fechou um contrato
como Exército no valor de R$ 1,2 bilhões (projeto Astros 2020). Lula levou
meses para assinar o acordo e passou para Dilma que até agora não se
pronunciou. A Avibras está para falir e o governo não está nem aí.
É necessário que o governo passe a encomendar a produção de caças,
submarinos, armas, helicópteros, mísseis, etc. para a indústria nacional,
usando os bilhões da compra de equipamentos estrangeiros para investir
aqui, na indústria de defesa.

GOVERNO LULA ESTÁ COMPRANDO
TUDO DOS ESTRANGEIROS


Comprou 12 helicópteros russos em 2008 a R$ 400 milhões.



Comprou 5 submarinos da França a R$ 22 bilhões.



Comprou 50 helicópteros da Eurocopter francesa (parte será
fabricado aqui na Helibras) a R$ 5 bilhões



Está negociando compra de 36 caças de combate a R$ 25
bilhões.

Esse valor gasto no estrangeiro daria para
comprar 8 empresas Embraer

LULA CONTRATOU A FIAT E
ESCANTEOU A IMBEL E AVIBRAS
Maior traição do Lula.
Imbel tinha todo acervo da antiga Engesa e já podia fabricar em
associação com a Avibras, que já fabrica o Guará.
De repente, reviravolta e governo fechou um acordo com a IVECO, do
grupo FIAT, para produzir 2.044 carros blindados para as FFAA
brasileiras, com custo de R$ 6 bilhões de reais. Maior parte das peças
será importado da Itália. TEMOS QUE BARRAR ESTE
CONTRATO E DENUNCIÁ-LO PARA TODA A SOCIEDADE.

ESTES 6 BILHÕES PODERIA
GARANTIR O FUNCIONAMENTO
DA IMBEL E DA AVIBRAS
POR 10 ANOS.

PELA FORMAÇÃO DE UMA
INDÚSTRIA NACIONAL DE DEFESA
Exigimos que o governo Dilma estatize o complexo industrial
de defesa do Brasil e utilize os mais de R$ 50 bilhões de reais
que pretende adquirir equipamentos de guerra estrangeiros
para fomentar um plano nacional de construção de uma
industria nacional de defesa, que garanta a fabricação de
caças, submarinos, helicópteros, mísseis, blindados de
combate, etc.
Esta Estatal da Indústria de Defesa seria composta pela união
da Embraer, Avibras, Helibras, Imbel, Taurus, CBC, estatizando
as principais empresas privadas do setor.
Um plano deste tipo já foi feito no Brasil quando se preparou
a criação da Embraer na década de 1960 e deu muito certo.

BREVE HISTÓRICO DA IMBEL
Em 1975 se fundou a IMBEL, juntando todas as fábricas de armas do Estado,
com apoio maciço do governo.
Assim, segundo as palavras do Ministro do TST, Milton de Moura França:
“[Trabalhar na IMBEL era] o sonho de todo jovem, porque a remuneração era
excelente, e os trabalhadores contavam com uma série de benefícios sociais:
hospitais, escolas etc.” Piso correspondia a 3 salários mínimos.
Em 1983, a IMBEL passou por uma forte crise, que quase levou a quebra da
empresa. Seu principal cliente, o Exército Brasileiro, parou de fazer
encomendas. O governo parou de financiar a empresa. Isso levou a IMBEL a
acumular uma dívida de R$ 120 milhões e um prejuízos de R$ 23 milhões no
ano de 2004..
O que evitou a quebra da empresa foi o acordo da IMBEL com a Springfield
Armory, dos Estados Unidos, em 1985, para a distribuição da Pistola Colt .45
no mercado americano.
Neste período, a IMBEL se tornou a pior estatal brasileira. Pagava um piso
salarial irrisório aos operários, que correspondia ao salário mínimo do país.
Foi preciso realizar greves radicalizadas para melhorar a empresa.

A SITUAÇÃO ATUAL DA IMBEL

Recuperação da empresa a partir de 2008. Crescimento das vendas em 89% de
2007 para 2008 e daí em diante manteve recuperação.
Lucros cresceram 103% 2008 para 2009! Depois de décadas, a Imbel começa a
ter lucros e continuou crescendo 9,2% em 2010.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
DA IMBEL 2004 A 2009

Desde 2006 que o número de funcionários oscila em torno de 2000
trabalhadores.

SALÁRIOS E ENCARGOS EM
RELAÇÃO AO FATURAMENTO

Os salários e encargos aproximadamente a metade
do faturamento.

PESO DE CADA UNIDADE DA
IMBEL NAS VENDAS EM 2009
Ano 2009

Faturamento R$

Itajubá (MG)
Juiz de Fora (MG)
Piquete (SP)
Caju (RJ)
Magé (RJ)

48.967.629,00
18.767.213,00
17.598.521,00
1.692.794,00
1.195.635,00

% da fábrica no total da
IMBEL
56%
21%
20%
2%
1%

Total das vendas

88.221.792,00

100%

Total de vendas no Mercado Interno
Total de vendas no Mercado Externo

73.719.029,00
14.462.761,00

84%
16%

Da planta de Itajubá saiu mais da metade das vendas da Imbel em 2009.
Em 2009, as exportações caíram muito, representando somente 16% das
vendas.

VENDA DE PISTOLAS AOS ESTADOS
UNIDOS ESTÁ DANDO PREJUÍZO


Uma parte importante das vendas da Imbel são pistolas vendidas
aos Estados Unidos. A cada ano são embarcadas em média 30 mil
pistolas para os EUA. Porém, hoje, este negócio está dando
prejuízo para a IMBEL, já que está vendendo as pistolas para a
Springfield Armory com preço abaixo do custo de produção.



“A empresa mantém um contrato de exportação de armas com
uma empresa norte americana (Springfield INC.), o qual é objeto
de revisões periódicas com aditivos para repactuação de valores.
A despeito de a empresa esperar poder equalizar os preços de
venda com os valores de custos de produção ao longo do
exercício de 2010, entendemos que em 2009 o preço de vendas
destas armas é menor que o seu preço de produção.”

A EXPLORAÇÃO DO TRABALHADOR DA
IMBEL E O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Em 1996, o piso da IMBEL era de três salários mínimos. Em 2005, o piso
da IMBEL caiu para um salário mínimo, situação que permaneceu até
2009, quando o piso passou a representar 1,6 salários mínimos. Essa
melhora foi produto de greves radicalizadas dos trabalhadores.

QUANTO DEVERIA SER O PISO DA
IMBEL EM 2011

Para recuperar a perda salarial, o piso deve ter um reajuste de 84,7%, saindo
de R$ 779,31 (ano 2010) para alcançar R$ 1.630,00 (que corresponde a
três salários mínimos em 2011).

MELHOROU O PISO EM 2009 E
ACHATOU SALÁRIOS MÉDIOS
Diferença entre média salarial da Imbel
X Piso da Imbel 2005/2009

Em reais
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Média salarial da Imbel

526,69

569,87

631,99

663,74

862,29

piso da Imbel

300,00

354,00

385,00

434,88

741,00

43%

38%

39%

34%

14%

Dif. média X Piso %

A melhora do piso que houve em 2009, se deu em detrimento da média
salarial. Melhorou o piso e piorou a média salarial da empresa. Enquanto
em 2005 a média salarial era quase o dobro do piso, em 2009, a média e
o piso quase que se equivaliam

CADÊ O PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS?


Em 2009, os trabalhadores da Imbel obtiveram uma vitória: a conquista do aumento
do piso salarial que cresceu 59,35% e a promessa de implantar um Plano de Cargos
e Salários (PCS).



O PCS ainda não foi implantado e está ocorrendo uma enrolação dos funcionários
por parte do governo e da direção da empresa.



Enrolam porque PCS pode significar aumento salarial e funcional importante.

“COMANDANTE DO EXÉRCITO PORTARIA Nº 613, DE 10 DE SETEMBRO
DE 2007.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, de acordo com o prescrito no art. 15,
inciso XIII, alínea c), do Estatuto Social da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL,
aprovado pelo Decreto nº 5.338, de 12 de janeiro de 2005, e em atenção à Resolução nº
05/06-CA/IMBEL, de 30 de agosto de 2006, do Presidente do Conselho de Administração
da IMBEL, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Cargos e Salários da Indústria de Material Bélico do
Brasil – IMBEL, que com esta baixa.”
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM em 16.10.2007, sendo
implantado em 01.01.2008.

CADÊ O PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS?


Há três anos, em 10 de setembro
de 2007, foi aprovado
oficialmente o Plano de Cargos e
Salários da Imbel.



No Boletim InformAção, da
diretoria da empresa, de maio de
2009, cujo título diz “Conquista
Histórica”, se afirmou que se
conseguiu o PCS para ser
aplicado em 2010

GOVERNO PLANEJA REESTRUTURAÇÃO
NEOLIBERAL DA IMBEL


“Nesse contexto, a IMBEL encontra-se em condições de iniciar uma
reestruturação organizacional por meio da implementação de uma nova
estratégia de atuação empresarial e de melhoria de gestão, de forma a
aumentar o faturamento, a incrementar a competitividade, a reduzir
custos e a criar condições para que uma empresa pública de
defesa possa apresentar equilíbrio em suas contas.
(...)



No aspecto da gestão, destaca o caráter gerencial a ser conferido à
administração pública, orientando sua ação para resultados, com o
estabelecimento de metas, em oposição à tradicional forma de gestão, mais
orientada para processos e para operações.”

Fonte: “As Forças Armadas e o desenvolvimento científico e tecnológico do País”, J.R. de Almeida Pinto, A.J. Ramalho da
Rocha, R. Doring Pinho da Silva. – Brasília : Ministério da Defesa, Secretaria de Estudos e de Cooperação, 2004

GOVERNO PLANEJA REESTRUTURAÇÃO
NEOLIBERAL DA IMBEL


Governo culpa gerenciamento da empresa, quando ele que é o
responsável por não investir na empresa e garantir encomendas de
armas para todas as polícias do Brasil.



quer utilizar o PCS para aumentar a parte da remuneração dos
operários que não é permanente. Querem priorizar os gastos em
remuneração variável (tipo abonos e PLR), ligados a metas.



Ao ligar o aumento da remuneração ao aumento da produção, querem
aumentar a exploração dos trabalhadores. Querem produzir mais com
menos operários (por isso, as demissões).



Os trabalhadores da Imbel devem lutar para que o PCS reconheça o
valor dos trabalhadores, se garanta um piso salarial que recupere as
perdas passadas e ofereça um plano de carreira aos trabalhadores.

GOVERNO PLANEJA REESTRUTURAÇÃO
NEOLIBERAL DA IMBEL


Para o governo, o problema da Imbel é de gerenciamento de recursos
humanos e se propõe a um PCS com poucos cargos, onde o
trabalhador cumpre várias funções, de forma a flexibilizar a força de
trabalho, aumentar o ritmo de produção, remunerar de acordo com a
produção de cada trabalhador.



Este PCS diminuirá a necessidade de operários dentro da fábrica e
gerará desemprego, além de que se mantém um salário baixo de forma
proposital, para aumentar o peso da remuneração variável, de acordo
ao cumprimento de metas.


É um plano de recuperação da Imbel do ponto de vista
capitalista e neoliberal.

EVOLUÇÃO SALARIAL DAS
ESTATAIS BRASILEIRAS
Evolução salarial no período de 2007 e 2009 da remuneração total (salário base mensal +
adicionais do cargo ou função + benefícios quantificados)
Evolução da Média Salarial - REM3
R$ 8.000

R$ 7.230 R$ 7.147
R$ 7.000

R$ 6.000

R$ 5.634

R$ 5.000

R$ 4.158 R$ 4.245
R$ 4.000

R$ 3.045

R$ 3.217

R$ 3.000

R$ 2.016

R$ 2.090

R$ 2.000

R$ 1.000

R$ -

Nível Fundamental

Nível Médio
2007

2008

Nível Superior
2009

Acima se vê a média salarial das 21 estatais brasileiras.
Sugerimos aos sindicatos da Imbel, trabalhar com esta média salarial das estatais para compor
um novo piso para os funcionários da empresa e que o PCS parta deste piso nos três níveis
identificados acima.

O PCS DEVE GARANTIR UM
REAJUSTE SUBSTANCIAL


Para igualar a média salarial da Imbel (que em 2009 foi de R$ 1.868,28,
considerando salários e encargos, sendo os encargos igual a 100% do salário) a
média salarial das 21 estatais, que foi de R$ 4.812,00, deveria haver um reajuste
de salários na Imbel na ordem de 158%. Isto garantiria um salário
médio na Imbel de R$ 2.460,00.



Havíamos visto anteriormente que para recuperar o valor do salário
na Imbel que se praticava em 1996, o piso deve ter um reajuste de
84,7%, saindo de R$ 779,31 (ano 2010) para alcançar R$ 1.630,00 (que
corresponde a três salários mínimos em 2011).



Utilizando uma metodologia ou outra, o reajuste incorporado ao PCS
deve ser substancial.



Os sindicatos não podem concordar na manutenção de estatais de primeira
categoria, segunda categoria e terceira categoria (o caso da Imbel hoje).


É bastante razoável lutar pela média das estatais.

O REAJUSTE DA DIRETORIA DA IMBEL
FOI DE 154% DE 2008 PARA 2009
Se alguém pode achar exagerado um aumento de 158% para os
trabalhadores da Imbel deve saber que a remuneração da
diretoria da Imbel subiu 154% entre 2008 e 2009

AS PERSPECTIVAS DA IMBEL

.

“Quem também mira os eventos esportivos é a Indústria de Material Bélico do
Brasil (Imbel). A unidade de Itajubá, que produz fuzis e pistolas, finaliza os testes do
novo fuzil IA2, calibre 5.66mm. Ao fim dos testes, a fábrica produzirá cerca de 200
mil fuzis para as Forças Armadas. É o primeiro do tipo projetado e desenvolvido no
país. De acordo com a diretoria de mercado da empresa, um pavilhão industrial
está em construção em Itajubá. A quantidade prevista é suficiente para manter a
fábrica ativa por 10 anos. Somente no ano passado, o Ministério da Defesa
destinou R$ 29 milhões para a fábrica no Sul de Minas.”
Fonte: Jornal O Estado de Minas, 9 de janeiro de 2011

UMA CAMPANHA DE
EXIGÊNCIAS AO
GOVERNO PARA
SALVAR A IMBEL

O governo está dizendo que
defende a indústria nacional,
mas de fato está favorecendo
as multinacionais.

Exigir do governo a imediata
aplicação do PCS, com um
reajuste substancial de salários e
um piso de 3 salários mínimos.
A Imbel gastou R$ 45 milhões em salários e
encargos em 2009. Para garantir a equiparação
da Imbel com o salário médio das estatais
brasileiras, seria necessário um reajuste de 154%
ou R$ 70 milhões a mais por ano. Com 1/3 do
que o governo brasileiro gasta com suas tropas
no Haiti seria suficiente para garantir a aplicação
imediata do Plano de Cargos e Salários e a
equiparação da Imbel com as outras estatais.

A abertura de concurso público e a
redução da jornada de trabalho para
que todos possam trabalhar.
Readmissão imediata dos demitidos.

Exigir do governo a ruptura do
contrato com a IVECO para a
produção de 2 mil blindados. Garantir
que estes blindados sejam fabricados
pela IMBEL e AVIBRAS.

Exigir do governo que as compras de
armamentos sejam feitas aqui no Brasil,
garantindo que o reaparelhamento das
Forças Armadas sirvam para reconstruir a
Indústria Nacional de Defesa.

Exigir do governo que retire as tropas do
Haiti, que custam ao Brasil cerca de R$
200 milhões de reais por ano, e utilize
este dinheiro para investir na Indústria
Nacional de Defesa

Exigir a reestatização da Embraer, a
estatização da Avibras e da Helibras,
sem indenização, e a unificação destas
empresas, junto com a Imbel, em uma
nova empresa nacional de defesa, sob
controle dos trabalhadores e da
população.

Convocar o I Encontro dos Trabalhadores de
Empresas da Indústria de Defesa do Brasil,
para o mês de maio de 2011, reunindo
trabalhadores e sindicatos da Imbel,
Embraer, Avibras, Helibras e outras
empresas do setor.
Convocar as Centrais Sindicais para
participarem e iniciar uma campanha pela
Reconstrução da Indústria Nacional de
Defesa, estatal e sob controle dos
trabalhadores.

