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O presente estudo é uma produção do Instituto Latino Americano de 
Estudos Socioeconômicos (ILAESE), produzido para o Sindicado dos 

Metalúrgicos de Divinópolis e Região. Coordenado por Gustavo Henrique 
Lopes Machado.

Foram analisados os principais setores que atuam na região, como 
Autopeças, Ferro Gusa, Eletroeletrônico, Fundição. 

Também foi inserido no início uma análise do setor automobilístico, dado 
que ele influência boa parte dos setores acima listados.



DESEMPREGODESEMPREGO

  A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNADC) atingiu 10,9% em março. Isso equivale a 
cerca de 11 milhões de desempregados. No final de 2015 esse número 
era de 9 milhões. Isto é, 2 milhões de novos desempregados só nos três 

primeiros meses de 2016.  

Elaboração: FIEMG Fonte: PNADC



SETORES MAIS AFETADOSSETORES MAIS AFETADOS

Como podemos ver a construção civil e a indústria automobilística 
foi das mais afetadas pelo desemprego. Mas também outros setores 

como alimentos e em Minas a indústria têxtil.

Elaboração: FIEMG



INFLAÇÃOINFLAÇÃO

Os produtos de necessidades básicas são os que sofrem maior 
pressão inflacionária. Mais que 13% Particularmente os alimentos. 

Mas também saúde educação.

Elaboração: FIEMG



SETOR AUTOMOBILÍSTICOSETOR AUTOMOBILÍSTICO

O setor automobilístico foi o que mais cresceu no Brasil nos últimos 50 
anos. A participação das montadoras no PIB brasileiro aumentou quase 

50% nos últimos 12 anos.

Apesar disto, o setor vem sofrendo perda nas vendas a partir de 2014, 
principalmente em função na redução no poder de compra no salário dos 

trabalhadores brasileiros.



SETOR AUTOMOBILÍSTICO - VendasSETOR AUTOMOBILÍSTICO - Vendas

A produção e venda de veículos no Brasil caiu mais de 30% desde 2013. 
Apenas em 2015 a queda foi de 22,8%. 
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SETOR AUTOMOBILÍSTICO - VendasSETOR AUTOMOBILÍSTICO - Vendas

A produção de veículos caiu 
para o mesmo patamar de 
2006. Ou seja, é a menor 
em um intervalo de 8 anos. 

 



SETOR AUTOMOBILÍSTICO - VendasSETOR AUTOMOBILÍSTICO - Vendas

Em 2016 o cenário não é diferente. Nos quatro primeiros meses do ano a queda 
foi de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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SETOR AUTOMOBILÍSTICO – SETOR AUTOMOBILÍSTICO – 
EmpregosEmpregos

Apesar da queda na produção, a queda nos empregos é ainda mais 
acentuada.Apenas nos últimos 2 anos foram 27 mil empregos a menos.
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PRODUTIVIDADEPRODUTIVIDADE

Apesar da queda na produção, as demissões e rebaixamento de direitos 
são ainda maiores. A produtividade dos trabalhadores matem seu alto 

nível. Apenas inferior ao ano de 2010.

Elaboração ILAESE Fonte: AnFavea
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AUTO PEÇASAUTO PEÇAS



FaturamentoFaturamento

O último ano registrou queda continuada no faturamento do setor de 
autopeças. Apesar disso, os dados apontam para uma certa recuperação do 

setor. Como podemos ver, a queda comparada no faturamento do setor 
vem reduzindo nos últimos meses.



Autopeças – EmpregoAutopeças – Emprego

Se o faturamento caiu, a queda nos empregos foi ainda mais brutal, como 
podemos ver no gráfico acima. Ao contrário do faturamento em que o 

ritmo da queda diminuiu, no caso dos empregos temos uma queda 
continuada.



Autopeças - ProdutividadeAutopeças - Produtividade

Apesar da queda de faturamento, a produtividade do trabalhador no setor 
de autopeças mantêm o mesmo patamar, o que se dá, sobretudo, em 
função das demissões. Em termos de faturamento, a produtivdade em 
2015 foi de 383 mil reais por trabalhador, superior, por exemplo, a 

produtividade de 2012.

Elaboração: ILAESE Fonte: SindPeças
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Autopeças – Reparação de veículosAutopeças – Reparação de veículos

Vários analistas veem a presente crise com grande potencial de ser benéfica 
para o setor de auto-peças. Isto é assim em função da menor aquisição de 

veículos novos o que tende a aumentar os gastos em manutenção com os veículos 
em circulação. Por essa mesma razão, o cenário tende a ser positivo no setor 
de reparação de veículos. Os números mais recentes, dos últimos meses, já 

sinalizam nessa direção.



FERRO GUSAFERRO GUSA

A produção atual de ferro gusa em Minas Gerais está em torno de 60% da 
capacidade instalada e equivale a cerca de 50% da produção nacional.

Minas Gerais é o principal polo de Ferro Gusa do Brasil. Sendo Divinópolis 
o segundo maior produtor do Estado.



Ferro-gusaFerro-gusa

Divinópolis é o segundo maior produtor de ferro gusa do estado de Minas 
Gerais. Atrás apenas de Sete Lagoas. E é o maior produtor de Ferro Gusa 

da região Oeste do Estado, com 8 usinas e capacidade instalada para 
52.800 toneladas por mês.

Elaboração: Sindifer



Ferro-gusaFerro-gusa

A produção de ferro-gusa em Minas Gerais teve grande queda entre os 
anos de 2005 e 2009. Desde então vem se recuperando lentamente. Mas 

voltou a cair no último ano.

Elaboração: Sindifer



Ferro-gusa - EmpregosFerro-gusa - Empregos

No setor guzeiro, tivemos uma redução de cerca de 3 mil 
empregos no ano de 2015. Como sempre, a crise é compesada 

com a demissão de trabalhadores.
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Produtividade – Toneladas por Produtividade – Toneladas por 
trabalhadortrabalhador

Como podemos ver no gráfico acima, o cenário no setor guseiro 
é idêntico ao restante da indústria brasileira. Apesar da queda 

na produção nos últimos anos, a produtividade média por 
trabalhador vem crescendo. Em 2015, foi de 113,15 toneladas 

por trabalhador, superior a todos anos anteriores.
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SETOR ELETROELETRÔNICOSETOR ELETROELETRÔNICO

A indústria elétrica e eletrônica é composta por vários segmentos, como 
geração, transmissão e distribuição de energia, telecomunicações, automação 

industrial, eletroeletrônicos e informática.

Segundo a Abinee, todos os segmentos que compõem a indústria elétrica e 
eletrônica do Estado geram de 12 mil a 15 mil postos de trabalho diretos. Ao 

todo, calcula-se que são aproximadamente 200 empresas do setor. Minas 
representa entre 7% e 8% do todo o parque nacional. 



FaturamentoFaturamento

O faturamento da indústria Elétrica e Eletrônica em 2015 atingiu 
R$ 142,5 bilhões, 7% abaixo do verificado em 2014 (R$ 153,8 

bilhões). Em termos reais, a queda foi de 14%.

Fonte: abinee. Elaboração: ILAESE
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EmpregosEmpregos

Apesar da queda no faturamento. Os empregos foram reduzidos 
em um ritmo ainda maior. O número de empregos diretos, que 
no final de 2014 era de 293.610 funcionários, terminou 2015 

com 248.079, ou seja, redução de 45.531 trabalhadores; 
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ProdutividadeProdutividade

Como podemos ver no gráfico acima, o ritmo das demissões foi superior a 
queda no faturamento. Em 2013, em média, cada trabalhador do setor 

eletroeletrônico produzia 507 mil reais. Em 2015 esse valor foi de 574 mil 
reais por trabalhador. Um aumento de 13% na produtividade.

Elaboração: ILAESE Fonte: SindPeças
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2016 – Setor começa a se recuperar2016 – Setor começa a se recuperar

O câmbio (relação de valor entre dólar e real) tem favorecido o setor 
eletroeletrônico, aumentando suas exportações. A expectativa é que o setor 
termine o ano de 2016 com crescimento no faturamento. É o que informa o 
Diário do Comércio, mas, também, a previsão de faturamento da Abinee em 

2016, que prev  um crescimento no faturamento na casa de 1 bilhão de reais.ẽ

Mesmo com os sinais de melhora graças ao aumento das exportações, a 
indústria eletroeletrônica de Minas demitiu pessoal neste ano. Com base em 
dados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a 

indústria de máquinas e materiais elétricos registrou queda de 13,4% no nível 
de empregos no acumulado deste ano até maio contra o mesmo período de 
2015. A Abinee, por sua vez, prevê uma redução de 4% nos empregos.

É preciso estar alerta. Querem descontar a crise nos trabalhadores! Como 
vimos, sua produtividade não parou de aumentar durante a crise.

Reportagem do Diário do Comércio



FundiçãoFundição

Minas responde hoje por 28,5% da produção nacional de fundidos, 
ocupando o segundo lugar. As indústrias mineiras têm produtividade de 49 

toneladas/homem/ano. A capacidade instalada é de 2.000.000 ferro, 
alumínio, bronze e latão.

Minas conta hoje com 398 empresas, sendo 32% das empresas do setor do 
Brasil, que são responsáveis por empregos diretos e indiretos de 76 mil 
trabalhadores. Destas empresas 28% são de microempresas, 56% de 

pequenas empresas, 14% de empresas de médio porte e 2% de empresas 
de grande porte.



ProduçãoProdução

De fato, após anos de crescimento (2009 até 2013) a indústria 
mineira de fundidos sofreu uma grande queda em 2014, cerca 

de 40%. Em 2015, por sua vez, essa queda foi de 14%.

Fonte: sifumg. Elaboração: ILAESE
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES
Apesar da queda nas vendas da indústria mineira, puxada pelo mau 
desempenho da indústria automobilística, que impacta os setores 

eletroeletrônico, autopeças, fundição e ferro-gusa; a situação geral foi 
compensada com demissões em massa. Não sem razão, a produtividade 

do trabalho nos diversos ramos analisados cresceu. Isto é, os 
trabalhadores na ativa estão produzindo ainda mais do que no período 

anterior a crise.

Em muitos casos, a crise no mercado interno vem sendo compensada 
pela variação cambial. Ou seja, aumento nas exportações em função da 

desvalorização do real.

Alguns setores como autopeças e reparação de veículos podem ser 
beneficiados pela maior circulação de automóveis de produção mais 

antiga.

A inflação, principalmente sobre os produtos básicos, bate todos os 
seus records históricos. É necessário reposição salarial imediata.

Os trabalhadores não podem pagar pela crise.
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