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1. INTRODUÇÃO
Os metalúrgicos CUTistas, cumprindo com sua tarefa histórica de influenciar nas tomadas de
decisões relecionadas ao ramo metalúrgico e de defender o emprego nacional apresentam,
através do presente diagnóstico, sua avaliação e propostas para a valorização da indústria de
Bens de Capital. Uma das finalidades do diagnóstico em questão é subsidiar a participação
dos dirigentes sindicais metalúrgicos nos debates e espaços tripartites da nova política
industrial brasileira, no Plano Brasil Maior, em especial por meio dos Conselhos de
Competitividade Setoriais. Como já dito, essa tarefa não é inédita e, os metalúrgicos também
participaram das duas últimas políticas industriais: a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior – PITCE (2003-2007); e a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP
(2008-2010), ambas do Governo Lula, seja nos debates de formulação da política, seja nos
espaços de formulação de propostas setoriais.
De acordo com a organização setorial adotada pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos
da CUT -CNM/ o setor de bens de capital concentra a indústria de bens de capital mecânico e
elétrico, sendo que todos os bens produzidos pelo setor são utilizados no processo de
produção dos demais setores da indústria brasileira sem que sofram transformação.
Portanto, o diagnóstico apresentado nas páginas seguintes considera os segmentos acima
mencionados, o mesmo vale para as propostas de valorização1.
O setor tem uma importância estratégica para o desenvolvimento do país, influenciando no
aumento da produtividade média total da economia e na difusão tecnológica. A dinâmica e
competitividade da indústria como um todo depende do grau de desenvolvimento da
indústria de Bens de Capital, que atua como um difusor de progresso técnico.
A existência de um setor doméstico produtor de meios de produção, isto é, Bens de Capital,
permite que seja maior o impacto do aumento da demanda agregada sobre o crescimento
da produção e do emprego, ou seja, um efeito multiplicador sobre a renda, ampliando o
mercado interno e o potencial de geração de emprego e renda.
Outro efeito importante para as contas do país, ligados ao comércio internacional, refere-se
ao efeito que gera o aumento da proporção de Bens de capital produzido internamente,
diminuindo a propensão marginal a importar associada a uma dada taxa de investimento, o
que gera considerável folga na situação do balanço de pagamentos.
No último período (2002-2011) o setor teve forte crescimento, tanto na produção como na
geração de emprego, contudo as insuficiências estruturais se mantêm. Os últimos dados
conjunturais também têm tido forte pressão sobre o setor, com o câmbio valorizado e as
altas taxas de juros, a balança comercial vem galgando déficits cada vez maiores, tendo
desdobramentos negativos no futuro da indústria de Bens de Capital.

1

Confira no ANEXO 1 a relação completa de CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que
compõem o setor de bens de capital para efeito da análise de emprego apresentada neste texto.
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2. CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
A indústria de Bens de Capital define-se como produtora de bens que tem sua utilização na
produção de outros bens e serviços, sem que sofra transformação nesse processo, como
ocorre com os insumos. Dessa forma, conceituar um bem como de capital diz respeito ao
seu uso no processo produtivo. A produção de máquinas e equipamentos é bem
heterogênea, sendo construídas para distintos setores da economia de acordo com suas
necessidades.
O setor é considerado estratégico para o desenvolvimento do país, influenciando no
aumento da produtividade média total da economia e na difusão tecnológica. A dinâmica e
competitividade da indústria como um todo depende do grau de desenvolvimento da
indústria de Bens de Capital, que atua como um difusor de progresso técnico.
Os Bens de Capital podem ser agrupados como:
- Bens de Capital mecânico: mecânica, equipamentos mecânicos, equipamentos industriais,
máquinas e implementos agrícolas, máquinas de mineração e máquinas rodoviárias;
- Equipamentos de transporte: ônibus e caminhões, construção naval, indústria aeronáutica
e;
- Bens de Capital elétrico: Equipamentos elétricos e demais máquinas destinado ao setor de
Energia Elétrica, segmento que possui maior avanço tecnológico por conta do histórico do
país na abundância de recursos e na sua especialização.
O presente diagnóstico aborda apenas o primeiro e o último grupo apresentado, dado que o
material sobre o segmento de equipamentos de transportes, segundo a divisão setorial
adotada pelos metalúrgicos CUTistas, é parte integrante do setor automotivo; e o setor
naval e aeroespacial são também setores distintos, sendo objeto de análises individuais.
A indústria de Bens de Capital possue também duas classificações, sendo a primeira de bens
seriados, produzidos em larga escala, produtos de média e baixa intensidade tecnológica, e
que são caracterizados por ser intensivo em insumos e em mão-de-obra, dependente de
escala de produção, setor que o Brasil mostra maior competitividade, por possuir uma boa
oferta de aço, possuindo ainda baixos salários.
A outra classificação é a de bens sob encomenda ou não-seriados, geralmente envolvendo
um conjunto muito mais complexo de conhecimentos técnicos e de produção, mais
sofisticados que os em série, dependente da tecnologia de produto. Nesses segmentos
predominam as empresas de capital estrangeiro.
As variantes que influenciam diretamente a produção da indústria de Bens de Capital são as
perspectivas de crescimento do PIB, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o investimento do
governo e o dinamismo do mercado interno. Estes são as principais variantes, não significa
que não existam outros mecanismos que, contudo, são marginais em relação aos
apresentados.
Toda a análise da indústria de Bens de Capital tem como pano de fundo estes elementos que
determinaram o histórico abordado bem como os desdobramentos atuais. Isso explica muito
da estrutura atual do setor.
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3. A INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL
A indústria de Bens de Capital foi introduzida através de um processo deliberado de
incentivo do Estado, dentro do processo desenvolvimentista que o Brasil vivia,
especificamente no Plano de Metas (1956/61) do governo de Juscelino Kubitschek. Contudo,
sua consolidação se deu no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), lançado em 1974,
no período da ditadura militar. Todos os planos impulsionados pelo Estado tinham como
fundamento o que chamamos de processo de industrialização por substituição de
importações, fomentando a produção nacional, sendo a importação apenas complementar a
esse processo.
Na década de 80, a indústria de Bens de Capital era a mais avançada e diversificada para
países em desenvolvimento, sendo mais desenvolvido no setor de máquinas-ferramentas
(tornos, fresadas e madris), importante para a modernização tecnológica da economia.
Apesar do forte avanço do setor e a propagação do crescimento econômico como uma
consequência de seu desenvolvimento, em comparação aos países desenvolvidos, a
participação do setor na economia era muito pequena, bem como o seu desempenho
comercial, em especial na participação das exportações. Por conta de suas características
próprias no desenvolvimento brasileiro, não gerou um processo nacional de inovações,
concentrando-se na produção com menor conteúdo tecnológico, importando os produtos
mais sofisticados com benefícios fiscais.
É importante destacar que nesse período a importação tinha um papel complementar,
conforme a produção nacional aumentava essa seguia o crescimento proporcionalmente a
sua participação. A política de defesa para os produtos nacionais com menor conteúdo
tecnológico e o incentivo a importação de bens de capital mais sofisticado teve resultados
ambíguos, por um lado defendendo a indústria local e sua especialização, por outro
inviabilizando a inovação tecnológica em novos segmentos por conta dos benefícios fiscais a
tais produtos importados.
Embora a indústria de Bens de Capital tenha acumulado crescimento positivo no longo deste
período, houve muita instabilidade nesse processo, também notado nos dias atuais.
Observar como sobrevive a essas oscilações, sendo um setor de suma importância para o
desenvolvimento, se faz necessário, dado a especialização adquirida em áreas de baixo
conteúdo tecnológico, como abordado acima.
Na década de 90, com a instauração da visão de cunho neoliberal e a propagação de suas
políticas (abertura econômica, reestruturação produtiva, desregulação do mercado de
trabalho entre outros), o quadro da indústria se modifica, tendo destaque às importações,
não sendo mais complementar à produção nacional e sim sua concorrente, propiciando um
deslocamento da produção para o exterior no fornecimento de peças e componentes
necessários para a produção interna.
O setor passou a funcionar com as seguintes características: produção em regime de SKD
(produtos semi-montados vindos do exterior), especialização em nichos de mercado,
desverticalização dos processos produtivos e realização de acordos de cooperação e jointveintures internacionais.
Esse processo possibilitou um ganho no curto e médio prazo, aumentando a eficiência e
competividade nos segmentos que o país se especializava. Contudo, no longo prazo
enfraqueceu os segmentos que possuiam elevado conteúdo tecnológico e alto grau de
difusão de inovações, comprometendo a competitividade no futuro da indústria de Bens de
Capital e da indústria como um todo. Para se ter uma ideia do impacto na indústria, no ano
2000 a produção nacional equivalia a 60% do valor atingido na década de 80.
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Houve uma diminuição no número de empresas e plantas nesse período, e ao mesmo tempo
a participação das multinacionais aumentou, sendo que no ano de 1997, correspondia a 42%
da receita operacional líquida das multinacionais.
Com a Política Industrial, Tecnológico e de COMEX (PITCE) de 2004, apresentada no governo
Lula, a indústria de Bens de Capital ganha destaque, entendendo que o aumento da
produção deste setor possibilita o aumento da eficiência da economia como um todo. O
setor foi um dos quatro setores escolhidos como estratégico, com a redução do IPI (Imposto
sobre Produto Industrializado) para cerca de 390 tipos de máquinas e equipamentos a partir
de 2004 (Decreto 4955), que sofreram nova redução e/ou isenção total em 2005 (Decreto
5468). Nesse período foram criadas também linhas especiais de financiamento para compra
de máquinas e equipamentos.
O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) anunciado no início de 2007 alterou o
tempo de depreciação de máquinas e equipamentos, incentivando as empresas a trocarem
máquinas antigas por novas. Alterou também algumas medidas fiscais e creditícias que
favoreceram todos os setores, além do que, esse setor foi ser beneficiado indiretamente
com o aumento da demanda de máquinas e equipamentos pelos setores de infraestrutura
que são o foco do programa.
O cenário futuro promete manter o setor aquecido no país, o PAC 2, assim como os grandes
eventos esportivos programados para ocorrer no país (Olimpíadas de 2016 e Copa do
Mundo de Futebol de 2014), demandam e continuarão demandando a indústria de
máquinas e equipamentos pelos próximos anos. O desempenho macroeconômico dos
últimos anos também favoreceu o setor. O crescimento econômico e desenvolvimento
industrial resultam em demandas para os produtores de máquinas e equipamentos.

4. INDICADORES SETORIAIS
4.1. Produção Física
A partir da análise do indicador de Produção Física divulgado pelo IBGE para o período que
vai de 1992 a 2002 é possível perceber a estagnação vivida na indústria de Bens de Capital,
bem como na Indústria de Transformação, com um pico de crescimento em 1994, ano do
Plano Real, mas voltando no ano seguinte aos patamares reduzidos sem ter grandes
alterações até o ano de 2002.
GRÁFICO 1
Índice da Produção Física da Indústria de Bens de Capital e da Indústria de transformação
(base 2002=100)
1992 – 2002, Brasil

Fonte: PIM/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Para a definição de Bens de Capital foi utilizado a classificação do IBGE excluindo o componente “Equipamentos
de transporte industrial”.
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Já nos anos de 2002 a 2011 observa-se um crescimento acumulado da indústria de Bens de
Capital, de 45,3%. Analisando ano a ano, em 2003 temos um crescimento de 15,7%
comparado a 2002, índice elevado por conta da crise vivida nos anos de 2001 e 2002, com o
processo especulativo do mercado financeiro. Nos anos seguintes, o crescimento é contínuo
até atingir 79,5% de crescimento acumulado em 2007.
A partir de 2008 apresenta uma variação diferenciada por conta da crise internacional,
apresentando queda na produção em 27,7% em relação a 2007. O ano de 2009 recupera o
crescimento, mas mantém abaixo de 2007, tendo uma leve queda nos anos seguintes (2010
e 2011). Ainda assim, os resultados apresentados foram acima dos apresentados pela
Indústria de Transformação, no acumulado 2002-2011.

GRÁFICO 2
Índice da Produção Física da Indústria de Bens de Capital e da Indústria de transformação
(base 2002=100)
2002 – 2011, Brasil

Fonte: PIM/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Para a definição de Bens de Capital foi utilizado a classificação do IBGE excluindo o componente “Equipamentos
de transporte industrial”

TABELA 1
Índice de crescimento da Produção Física da Indústria de Bens de Capital e da Indústria de
transformação (base 2002=100)
2002 – 2011, Brasil
Ano

Indústria de Bens de Capital
Cresc. Referente ao ano anterior
Cresc.
(base 2002=100)
Acumulado

Indústria de transformação
Cresc. Referente ao ano anterior
Cresc.
(base 2002=100)
Acumulado

2002
2003
15,73%
15,73%
4,51%
4,51%
2004
3,99%
20,35%
8,41%
13,29%
2005
11,07%
33,67%
2,38%
15,99%
2006
7,32%
43,46%
-0,17%
15,79%
2007
25,09%
79,46%
6,05%
22,80%
2008
-27,70%
29,75%
-14,30%
5,23%
2009
22,88%
59,43%
18,98%
25,20%
2010
-0,74%
58,25%
2,06%
27,77%
2011
-8,17%
45,32%
-1,51%
25,84%
Fonte: PIM/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Para a definição de Bens de Capital foi utilizado a classificação do IBGE excluindo o componente “Equipamentos de
transporte industrial”

Importante observar a mudança de trajetória da produção física tanto da indústria de Bens
de Capital como da indústria de transformação, consequência da mudança de trajetória
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ocorrida na economia brasileira, tendo, como mencionado acima, o investimento induzido
pelo Estado aos setores estratégicos como o aqui estudado.

4.2. Faturamento
O faturamento real da indústria de Bens de Capital divulgado pela ABIMAQ (Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) apresenta um crescimento moderado
ao longo dos 10 anos da série, o percentual acumulado para o período de 2002 a 2011 é de
31,0%. Em três anos são verificados crescimentos negativos, mas sempre com recuperação
no ano subsequente. O crescimento negativo em 2006 possivelmente foi influenciado pelas
medidas de restrição na política monetária adotadas pelo Banco Central no segundo
semestre de 2005, reduzindo o investimento nesse período; e o ano de 2009, por conta da
crise internacional iniciada no fim do ano de 2008. Os demais anos apresentaram
crescimento positivo de 6,5% e 5,1%.
GRÁFICO 3
Faturamento real da indústria de Bens de Capital
1992 – 2002, Brasil

Fonte: ABIMAQ
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TABELA 2
Faturamento real da indústria de Bens de Capital
2002 – 2011, Brasil
Faturamento
Acumulado no ano/ano Cresc. Acumulado
(em R$ milhões)
anterior (em %)
(em %)
34.163,30
13,0
13,0
27.804,00
-18,6
-8,0
33.310,37
19,8
10,2
36.323,48
9,0
20,1
34.781,08
-4,2
15,0
37.990,21
9,2
25,6
43.371,31
14,2
43,4
35.367,15
-18,5
17,0
37.669,53
6,5
24,6
39.606,62
5,1
31,0

Fonte: ABIMAQ
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Usou-se o IPA (índice de Preços por Atacado) – indústria para deflacionar o faturamento nominal.
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4.3. Produtividade
Ao analisar a produtividade da indústria de Bens de Capital, antes de tudo, é necessário
lembrar que existem várias definições para o conceito de produtividade e o acesso às mais
diversas informações setoriais para seu cálculo são elementos fundamentais se o objetivo
for para aproximar os dados apresentados à realidade. De forma geral, a produtividade serve
para medir o desempenho de um processo produtivo em um determinado setor, isto é, é a
relação entre a produção final e os recursos utilizados no processo.
Neste trabalho, utiliza-se o índice de produção física, índice de pessoal ocupado e o índice de
horas trabalhadas, medidas pelo IBGE (PIM-PF e PIMES). A relação entre a produção física e
os outros dois índices nos fornece o índice de produtividade aqui utilizado.
No período de 2002 a 2011 a produtividade da indústria de Bens de Capital cresceu 15,3%,
enquanto da indústria de transformação atingiu 21,5%. A indústria de Transformação segue
um ritmo de crescimento constante, já a indústria de Bens de Capital tem certa estagnação e
leve queda até 2005, crescendo nos anos de 2006 e 2007 de forma mais acentuada, para
depois ter uma inversão nos anos seguintes de queda até 2009.
GRÁFICO 4
Produtividade (Produção física/Horas trabalhadas) da indústria de transformação e indústria de
Bens de Capital
2002 – 2011, Brasil

Fonte: PIM e PIMES/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

4.4. Investimento físico
Outro dado importante a ser analisado da indústria de Bens de Capital refere-se ao
investimento do setor,- as informações foram coletadas da PIA (Produção Industrial Anual)
do IBGE até o ano de 2009, última informação disponível. As variáveis que determinam o
Investimento, utilizados neste estudo, são os gastos referentes à aquisição de terrenos,
máquinas e outros bens físicos, deduzido a depreciação de cada período das empresas do
setor.
Tomando o ano de 2003 como base 100 para construção do índice de Investimento,
observa-se uma queda próxima a 17,0%, tendo apenas no ano de 2008 um pico no índice,
passando de 88,7 para 123,6 e logo. Logo depois voltando ao mesmo índice nos anos
anteriores. Já o investimento na indústria de transformação segue caminho inverso,
fechando 2009 com uma variação de 53,4%.
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GRÁFICO 5
Investimento na indústria de transformação e indústria de Bens de Capital
2002 – 2009, Brasil

Fonte: PIA/IBGE.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Foram utilizados para classificação da indústria de Bens de Capital as CNAE’s selecionadas para este trabalho
apresentadas no Anexo 1.

TABELA 3

Índice de Investimento e participação na receita líquida da Indústria de Transformação e
Indústria de Bens de Capital
2003 – 2009, Brasil
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Investimento

Participação do investimento na receita líquida

Indústria de Transformação Bens de capital
100,0
100,0
99,0
90,3
100,4
84,6
107,0
87,3
155,0
88,9
156,2
123,6
153,4
81,9

Indústria de Transformação
5,0
4,6
4,9
4,9
6,7
6,4
6,6

Bens de capital
4,2
3,6
3,4
3,2
3,5
4,4
3,4

Fonte: PIA/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Foram utilizados para classificação da indústria de Bens de Capital as CNAE’s selecionadas para este trabalho
apresentadas no Anexo 1.

4.5. Valor de Transformação Industrial
Ao analisar o Valor de Transformação Industrial (VTI) da indústria de Bens de Capitalindicador que possibilita estimar o crescimento da atividade produtiva referente à geração
de valor e permite de certa forma observar o grau de conteúdo tecnológico do setor, por
conta da criação de valor adicionado, observa-se uma variação muito baixa, tendo o ano de
2003 como base. A variação até 2009 fica em torno de 5,2%, enquanto a indústria de
transformação chega a 18,9%. Sua participação na produção também é abaixo dos valores
da indústria de transformação.
Para o cálculo do VTI foi levado em consideração a receita líquida, deduzido os custos de
operacionalização, insumos, trabalho e reparação.
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GRÁFICO 6
Índice do Valor de Transformação Industrial na Indústria de Transformação e indústria de
Bens de Capital
2003 – 2009, Brasil

Fonte: PIA/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Foram utilizados para classificação da indústria de Bens de Capital as CNAE’s selecionadas para este trabalho
apresentadas no Anexo 1.

TABELA 4
Índice do Valor de Transformação Industrial na Indústria de Transformação e indústria de
Bens de Capital
2003 – 2009, Brasil
Valor de Transformação
Ano

Indústria de
Transformação
100,0
108,4
105,4
110,8
118,8
125,9
118,9

Bens de Capital

Participação do valor de transformação na
produção
Indústria de
Bens de Capital
Transformação
43,0
42,5
41,9
37,8
42,2
32,8
42,9
33,0
41,7
33,2
42,3
28,9
43,2
32,5

2003
100,0
2004
106,2
2005
94,3
2006
104,4
2007
104,2
2008
115,4
2009
105,2
Fonte: PIA/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Foram utilizados para classificação da indústria de Bens de Capital as CNAE’s selecionadas para este trabalho
apresentadas no Anexo 1.

4.6. Comércio Exterior
A indústria de Bens de Capital é deficitária na balança comercial pelas razões mencionadas
no início deste estudo - suas características e histórico no país -, a especialização nacional
em produtos com menor conteúdo tecnológico e a necessidade de importação dos produtos
de maior conteúdo tecnológico, bem como a importação de peças e componentes com
similar nacional, mas com preços mais competitivos.
Neste sentido, a partir do ano de 2006 observou-se um crescimento exponencial da
importação, enquanto a exportação crescia num ritmo reduzido. Em 2011 a variação
acumulada da importação estava em 175,7% e da exportação em 31,5%.
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GRÁFICO 7
Balança Comercial da Indústria de Bens de Capital (em US$)
2006 – 2011, Brasil

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
Nota: Para análise da Balança Comercial da Indústria de Bens de Capital foi selecionado uma cesta de 916 produtos para a
Importação e 877 produtos para a Exportação referentes ao setor.

Os principais destinos das exportações do setor de Bens de Capital são a América Latina
(Argentina, México, Paraguai, Venezuela, Peru, Chile e Colômbia), Estados Unidos (com a
maior participação), Holanda e Alemanha. Nos quatro anos analisados (2006-2011) a
participação da Holanda e do Paraguai cresceu, respectivamente, 347,0% e 384,7%,
enquanto a participação dos Estados Unidos caiu 28,4%. Estes 10 países representam 66,1%
das Exportações.
GRÁFICO 8
Principais destinos das Exportações brasileiras
2011

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Com relação aos importados, verificou-se que a origem dos produtos da indústria de Bens de
Capital concentra-se em 10 países, que respondem por 89,1% da participação total das
importações. O referido grupo de países é composto por Estados Unidos, Alemanha, China,
Itália, Japão, França, Coréia do Sul, Suíça, Suécia e Reino Unido. A China, entre 2006 e 2011,
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apresentou um crescimento de 600,0% na participação das importações para o Brasil,
figurando hoje em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha.
GRÁFICO 9
Principais origens das Importações brasileiras
2011

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Dentre os produtos de Bens de Capital, os que tiveram maior crescimento na participação
das exportações estão relacionados aos Bens de Capital Mecânico (tratores buldozers,
angledozers, ceifeiras-debulhadoras). Sua participação nas exportações cresceu numa
variação de 242,9%, para os dois primeiros e 522,6% para ceifeiras-debulhadoras, de 2006 a
2011. Os compressores diminuíram sua participação em 2,3%, mas ainda estão entre os
produtos mais exportados, figurando na segunda posição.
Já nas importações, dos 10 produtos com maior participação observa-se que a metade
referem-se a peças e componentes e a outra metade a máquinas e equipamentos dentro do
subsetor de bens de Capital Mecânico.
TABELA 5
Produtos da Indústria de Bens de Capital – Exportação e Importação
2011
Dez produtos com maior participação Participaçã
Dez produtos com maior
Participaçã
nas Exportações
o
participação nas Importações
o
Outros "bulldozers" e "angledozers", de
Outras máquinas e aparelhos
20,4%
18,4%
lagartas
mecânicos c/função própria
Outras partes de maqs.e aparelhos
Outros niveladores
19,4%
14,6%
de terraplanagem ,e etc.
Motocompressor hermético,
Outras escavadoras com
16,5%
11,5%
capacidade<4700 frigorias/hora
capacidade de carga >=19m3
Outras escavadoras com capacidade de
Outros veículos p/movim.carga,
7,5%
11,0%
carga >=19m3
autopropulsores
Outros.carregadoras/pas-carregadoras,
Caixas de transmissão, redutores,
7,0%
9,4%
de carregam.frontal
etc.de velocidade
12

Outros motores diesel/semidiesel,
p/veíc.do cap.87

6,8%

Torneiras e outros dispositivos
p/canalizações, etc.

6,2%

Outras máquinas e aparelhos mecânicos
c/função própria

5,5%

Outros aparelhos p/filtrar ou depurar
líquidos

5,4%

Ceifeiras-debulhadoras

5,3%

Outros cartuchos
revelador/produtos p/viragem
"toners"
Outrass.maqs.e aparelhos.de
elevação, de carga, de descarga,
etc.
Outros motores diesel/semidiesel
Outros.aparelhos e
dispositivos.p/trat.mater.modif.te
mperat
Engrenagens e rodas de fricção,
eixos de esferas/roletes

8,2%

6,8%
6,8%
6,7%
6,7%

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

5. MAPEAMENTO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
Analisando o comportamento do emprego no ramo metalúrgico nacional, antes mesmo de
aprofundar no setor de Bens de Capital, é possível observar dois movimentos bastante claros
no período analisado. Entre 1995 e 2001 o número de trabalhadores encolhe 5,1%,
enquanto que de 2002 até fevereiro de 2012 há um incremento de 76,9%, ou seja, a
trajetória é inversa, em consonância como desempenho econômico favorável do período.
Em março de 2012 estima-se que o estoque de trabalhadores no ramo seja de 2,4 milhões.
GRÁFICO 10
Evolução do emprego no ramo metalúrgico
Brasil – 1995 a 2012

2.500.000
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2.000.000
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(caged)
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(caged,
jan a mar)

Fonte: RAIS/MTE 2010; CAGED fev/12.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

O número de trabalhadores da indústria de Bens de Capital é estimado em 530 mil,
distribuídos por aproximadamente 23.450 estabelecimentos, isso equivale a 22,0% de
participação do ramo metalúrgico.
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• Do total de trabalhadores, 19,4% dos trabalhadores estão concentrados em micro
empresas, 31,1% em pequenas e 30,3% em empresas de médio porte. Os demais 19,2% em
grandes empresas (de 500 trabalhadores ou mais);
• 66,8% possuem ocupações em áreas manuais, 25,6% em áreas administrativas, 2,0% em
ocupações de nível técnico (médio e superior) e, finalmente, 5,6% em áreas de apoio;
• A jornada média contratual dos trabalhadores do setor bens de capital é de 43,7 horas
semanais;
• A média do tempo de casa no atual emprego é de até 1 ano para 37,8% dos trabalhadores,
27,1% de 1 a 3 anos, de 4 ou mais anos para 23,5% dos trabalhadores;
• 49,0% dos trabalhadores do setor possuem o ensino médio completo, 15,0% possuem
ensino fundamental completo e 9,4% possuem ensino superior completo;
• A maior frequência de trabalhadores do setor é da faixa etária de 18 a 29 anos (39,4%); de
30 a 39 anos, somam 28,2% e de 40 a 49 anos, 19,2%;
• As mulheres representam 12,5% do total de trabalhadores do setor e sua remuneração é
21,1% menor em relação à dos homens.

5.1. Evolução do emprego no Ramo Metalúrgico
Ao analisar o emprego na indústria de Bens de Capital no período que vai de 2002 a 2011, a
variação observada é de um crescimento de 113,0%, saindo de um patamar de 244.869
trabalhadores em 2002 para 521.614 em dezembro de 2011.
Em 2003, a variação ainda é pequena comparada ao ano anterior, crescimento de 1,9%,
contudo em 2004 pode-se observar uma variação mais acentuada de 11,5%, fruto das
transformações ocorridas na economia, principalmente das perspectivas de crescimento e
sinalização de investimentos sustentados por parte do Estado. O crescimento do emprego se
mantém até o ano de 2011, tendo apenas 2005 com um crescimento menor por conta das
medidas tomadas pelo Banco Central para conter a inflação e 2009, com o impacto negativo
da crise internacional.
O resultado na indústria de Bens de Capital foi superior ao do ramo metalúrgico, 113,0%
contra 75,7%.
GRÁFICO 11
Crescimento do emprego na Indústria de Bens de Capital
2002 – 2011, Brasil

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
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TABELA 6
Crescimento do emprego na Indústria de Bens de Capital e Ramo metalúrgico
2002 – 2011, Brasil
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Cresc. Acumulado - Bens de
Capital (%)
1,9
13,6
17,8
47,3
71,1
84,5
76,4
101,7
113,0

Cresc. Acumulado - Ramo
metalúrgico (%)
3,6
16,8
22,4
32,2
47,9
55,6
51,1
68,7
75,7

Fonte: RAIS 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Ao analisar os últimos meses, de março de 2011 a março de 2012, observa-se que a criação
de empregos na indústria de Bens de Capital permanece em trajetória positiva, tendo uma
variação de 4,3%, sem ajustes sazonais com a variação negativa no mês de dezembro,
próprio para o período.
GRÁFICO 12
Crescimento do emprego mensal na Indústria de Bens de Capital
março/2011 a março/2012, Brasil

Fonte: RAIS/MTE 2010 CAGED 2011, CAGED 2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

A Tabela 7 mostra que dos 2,2 milhões de metalúrgicos, segundo a RAIS 2010,
aproximadamente 500 mil trabalhavam no setor de Máquinas e Equipamentos2, o que
2

Segundo a divisão setorial adotada pela CNM/CUT o setor de Máquinas e Equipamentos é entendido como
sinônimo do setor de Bens de Capital.
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representam 22,0% do total, constituíndo um dos principais setores quanto ao emprego.
Participação idêntica é verificada quando são considerados apenas os trabalhadores ligados
à produção, 22,0% trabalhavam no setor de Máquinas e Equipamentos. Outro dado que
deve ser considerado é a participação dos trabalhadores na produção frente ao total de
trabalhadores: o percentual verificado no setor (56,0%) é praticamente idêntico ao
verificado no ramo (55,8%).
TABELA 7
Distribuição dos ocupados no RAMO METALÚRGICO segundo a divisão setorial CNM/CUT
Brasil, 2010
Setor
Aeroespacial
Alumínio e não-ferrosos
Automotivo
Eletroeletrônico
Fundição e forjarias
Máquinas e equipamentos
Naval
Outros materiais transportes
Siderurgia e metalurgia básica
Total

Total de trabalhadores
Nº Abs.
%
25.594
1,1
49.762
2,2
519.610
22,9
393.749
17,4
85.529
3,8
498.307
22,0
41.554
1,8
41.010
1,8
613.618
27,0
2.268.733
100,0

Trabalhadores na produção
Nº Abs.
%
Produção/Total
13.656
1,1
53,4
26.869
2,1
54,0
310.593
24,5
59,8
194.838
15,4
49,5
51.547
4,1
60,3
278.942
22,0
56,0
26.021
2,1
62,6
25.659
2,0
62,6
337.197
26,6
55,0
1.265.322
100,0
55,8

Fonte: RAIS/MTE 2010.
Observação: para se chegar ao total de trabalhadores na produção subtraí-se do total de trabalhadores os alocados na
área administrativa, lideranças, supervisões, gerências, logística, pesquisa e desenvolvimento e demais funções não
ligadas diretamente à produção.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

5.2. Movimentação dos trabalhadores por tamanho das empresas
Dado relevante é o crescimento das empresas de grande porte (de 500 trabalhadores para
mais) no período de 2002 a 2010, sendo a variação do emprego de 155,3%. Embora a
participação dos trabalhadores se concentre nas micro e pequenas empresas, seu
crescimento para o mesmo período foi bem menor, 91,0% e 82,0%, respectivamente.
TABELA 8
Crescimento do emprego acumulado em % por tamanho de estabelecimento na indústria de Bens
de Capital
2002 – 2010, Brasil
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Micro
empresas
-4,7%
4,5%
9,5%
50,8%
53,1%
65,4%
73,9%
91,0%

Pequenas
empresas
0,0%
6,7%
15,3%
40,3%
59,7%
73,4%
66,9%
82,0%

Médias
empresas
-1,3%
14,7%
20,0%
41,4%
66,1%
89,1%
76,7%
104,6%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
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Grandes
empresas
21,6%
40,0%
30,3%
70,2%
131,4%
134,4%
110,9%
155,3%

Total
1,9%
13,6%
17,8%
47,3%
71,1%
85,6%
77,9%
101,7%

5.3. Distribuição dos trabalhadores por região
O emprego da indústria de Bens de Capital tem maior participação na região Sudeste do
país, com 62,1% dos trabalhadores. O estado de São Paulo representa 72,6% dos
trabalhadores da região e 45% do total do Brasil. O Sul do país concentra 28,8% dos
trabalhadores.
TABELA 9
Distribuição dos trabalhadores da Indústria de Bens de Capital por regiões e estados
Março de 2012
Número de
trabalhadores

Participação em %

SUDESTE
ES
MG
RJ
SP
SUL
PR
RS
SC
NORDESTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
CENTRO-OESTE
DF
GO
MS
MT
NORTE
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO

329.658
11.156
42.884
36.407
239.211
153.029
35.432
71.537
46.060
28.118
1.465
8.543
4.411
1.629
1.103
7.992
318
1.753
904
12.948
1.607
7.315
2.157
1.869
6.910
62
3.102
57
2.443
1.039
16
191

62,1
3,4
13,0
11,0
72,6
28,8
23,2
46,7
30,1
5,3
5,2
30,4
15,7
5,8
3,9
28,4
1,1
6,2
3,2
2,4
12,4
56,5
16,7
14,4
1,3
0,9
44,9
0,8
35,4
15,0
0,2
2,8

Total

530.663

100,0

Região e Estado

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.
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MAPA 1
Distribuição geográfica dos trabalhadores do setor de bens de capital
Brasil, 2010*

Fonte: RAIS/MTE 2010.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

5.4. Distribuição dos trabalhadores por atividade predominante na indústria
de Bens de Capital
A distribuição dos trabalhadores por atividade predominante na produção de máquinas e
equipamentos é apresentada no quadro abaixo3. A concentração está na atividade de
máquinas e equipamentos – geral, que agrega fabricação, manutenção e instalação de
máquinas e equipamentos para uso industrial e uso específico não especificado, com uma
participação de 29,8%. Em segundo figura a atividade de metalurgia, que agrega a produção
e manutenção de caldeirarias pesadas, máquinas para indústria metalúrgica, tanques e
reservatórios, com participação de 23,4%. De 2006 a 2011 todas as atividades
predominantes apresentadas mantêm o mesmo peso no número de trabalhadores.

3

A distribuição das CNAE’s às atividades predominantes apresentadas encontram-se no Anexo 2 deste
documento.
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TABELA 10
Distribuição dos trabalhadores da Indústria de Bens de Capital por atividades predominantes
2006 – 2011, Brasil
ATIVIDADES PREDOMINANTES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31,2%
21,6%
9,1%
9,5%
8,2%
5,1%
4,5%
3,5%
1,4%
1,7%
0,8%
0,8%
0,9%
1,2%
0,4%

31,1%
21,6%
10,6%
9,8%
8,0%
4,8%
4,5%
3,3%
1,2%
1,5%
0,9%
0,8%
0,7%
0,9%
0,3%

29,7%
22,0%
11,2%
9,8%
7,7%
5,1%
4,4%
3,4%
1,5%
1,4%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,3%

29,6%
23,0%
11,1%
9,6%
7,7%
4,7%
4,0%
3,6%
1,5%
1,5%
0,8%
0,8%
0,9%
0,8%
0,3%

30,0%
23,3%
11,7%
8,7%
7,6%
5,0%
4,0%
3,4%
1,2%
1,4%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,3%

29,8%
23,4%
12,0%
8,6%
7,4%
5,1%
3,9%
3,4%
1,4%
1,3%
1,2%
0,8%
0,8%
0,7%
0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Máquinas e equipamentos - geral
Máquinas para Metalurgia
Setor Agropecuário
Componentes
Setor Eletrônico
Maquinas de transp. e carga
Máquinas –ferramentas
Setor de Alimentos
Petróleo e gás
Têxtil e vestuário
Construção Civil
Extração mineral
Celulose e papel
Saneamento básico
Setor do Plástico

Total

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Na análise da variação mês a mês no ano de 2011, grande parte das atividades tiveram um
crescimento pequeno, acima de 1%. Apenas a produção de bens de capital para o setor de
plástico e têxtil e vestuário apresentaram tiveram uma retração no emprego de 3% e 5%,
respectivamente. As cinco atividades que mais cresceram foram a de celulose e papel (24%),
petróleo e gás (18%), construção civil (9%), agropecuário (7%) e máquinas de transporte e
carga (6%). O gráfico abaixo mostra essa variação tendo como base o mês de janeiro de
2011.
Essa movimentação pode ser explicada pelo crescimento da economia nas áreas de
infraestrutura- como mencionados no início do estudo, tendo as grandes obras e o
investimento do Estado como papel estratégico.
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GRÁFICO 13
Índice de crescimento do emprego por atividade predominante da indústria de Bens de Capital
(jan/2011 = base 1)
Jan/2011 – dez/2011, Brasil
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Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

5.5. Rotatividade na Indústria de Bens de Capital
A rotatividade serve para medirmos o grau de mudanças que ocorrem no interior do
mercado de trabalho e de cada setor. É uma mensuração da quantidade de trabalhadores
que se desligam e que são contratados em um determinado período. Neste sentido, a
rotatividade da indústria de Bens de Capital é alta, comparada ao índice do ramo
metalúrgico como um todo. Para o ano de 2011 era de 46,7%, já para o ramo metalúrgico,
era de 30,6%. Os dados apresentados anteriormente sobre o tempo de emprego (37,8% dos
trabalhadores tem até um 1 ano de emprego na empresa) já evidenciam esse problema.
Comparado ao índice do mercado de trabalho geral e a indústria de transformação para o
ano de 2011, o setor situa acima da média total, sendo que foram apuradas taxas de
rotatividade de 44,8% e 43,1%, respectivamente.
TABELA 11
Rotatividade do ramo metalúrgico, da indústria de Bens de Capital, da transformação e mercado
de trabalho total
2008 – 2011, Brasil
Ano
2008
2009
2010
2011

Ramo
metalúrgico
33,8%
28,4%
35,8%
30,6%

Máquinas e
Equipamentos
49,4%
40,1%
47,2%
46,7%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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Geral
52,5%
49,4%
53,2%
43,1%

Indústria de
transformação
54,4%
49,8%
51,2%
44,8%

TABELA 12
Rotatividade dos setores do ramo metalúrgico e mercado de trabalho total
2008 – 2011, Brasil
Ano

Eletroeletrônico

Máq. e
Equip.

2008

34,1%

49,4%

10,0%

Siderurgia
e Met.
Básica
39,2%
37,2%

32,2%

24,5%

18,8%

Outros
mat. de
Transporte
30,6%

2009

29,4%

40,1%

6,7%

32,4%

32,2%

21,3%

18,6%

15,7%

28,0%

2010

35,7%

47,2%

11,9%

37,1%

40,5%

33,4%

24,7%

20,8%

33,2%

2011

37,9%

46,7%

12,4%

35,5%

42,2%

34,9%

25,9%

21,0%

32,1%

Aeroespacial Naval

Fundição
Alumínio Automotivo
e forjaria

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Esse índice é ainda mais elevado ao analisar as micro e pequenas empresas, as taxas
verificadas são de 68,9% e 49,5%, respectivamente. Isso explica valores tão elevados para o
setor, visto que, a concentração de trabalhadores está nesses dois grupos. Nas médias e
grandes empresas o índice encontra-se abaixo da média do setor, mas apenas as grandes
empresas figuram abaixo da média para o ramo como um todo, sendo verificado taxa de
37,7%, para a primeira, e 28,3%, para a segunda.
TABELA 13
Rotatividade da indústria de Bens de Capital por tamanho das empresas
2011, Brasil
Tamanho das empresas

Índice de rotatividade

Micro empresas
Pequenas empresas
Médias empresas
Grandes empresas

68,9%
49,5%
37,7%
28,3%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

5.6. Segurança do trabalhador na Indústria de Bens de Capital
A ocorrência de acidentes de trabalho é outro item bastante importante ser discutido no
setor de Bens de Capital. A Tabela abaixo apresenta uma estatística sobre o tema a partir de
informações do Ministério da Previdência Social (MPAS). O MPAS define acidente de
trabalho da seguinte forma: aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a
redução da capacidade para o trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho: o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a ocorrência da lesão; certos acidentes sofridos pelo segurado no local e
no horário de trabalho; a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no
exercício de sua atividade; e o acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a
residência e o local de trabalho do segurado e vice-versa.
A principal fonte de informações do MPAS é o Acidente com CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho) Registrada no INSS. Não são contabilizados o reinício de tratamento ou
afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença do trabalho, já
comunicados anteriormente ao INSS; Acidentes sem CAT Registrada – corresponde ao
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número de acidentes cuja Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT não foi cadastrada
no INSS. O acidente é identificado por meio de um dos possíveis nexos: Nexo Técnico
Profissional/Trabalho; Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP ou Nexo Técnico
por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho.
As três definições aqui utilizadas e conceituadas pelo MPAS que se encontram dentro da
divisão acima são:
- Acidentes Típicos – são os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional
desempenhada pelo acidentado;
- Acidentes de Trajeto – são os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de
trabalho do segurado e vice-versa e;
- Acidentes Devidos à Doença do Trabalho – são os acidentes ocasionados por qualquer tipo
de doença profissional peculiar a determinado ramo de atividade constante na tabela da
Previdência Social.
O percentual de acidentes de trabalho em relação ao número de trabalhadores no setor
(compreendido o período que vai de 2006 a 2008), gira gira em torno de 3,5%, ou seja, para
cada 100 trabalhadores, pouco mais de 3 sofrem acidente de trabalho no ano, percentual
ligeiramente abaixo da média do ramo metalúrgico, com 3,9%. Os setores que possuem um
índice elevado de acidentes são o setor de Fundição e Forjarias (7,0%), Aeroespacial (5,7%),
Automotivo e Naval (4,9%), segundo a Tabela 14.
O índice para o ramo como um todo, assim como para a indústria de Bens de Capital, é alto
quando comparado ao mercado de trabalho nacional. Em 2010, dentre o universo de
aproximadamente 44 milhões de trabalhadores foram registrados 701 mil acidentes de
trabalho, isso significa que para cada 100 trabalhadores quase 2 sofrem acidente de trabalho
no ano. Já a participação do ramo no número de acidentes no Brasil é de 11,1%.
TABELA 14
Acidentes de trabalho por número de trabalhadores em % – setores do ramo metalúrgico
2006 – 2011, Brasil
Setores do ramo metalúrgico

2006

2007

2008

2009

2010

Média
2006/2010

Fundição e forjarias
Aeroespacial
Automotivo
Naval
Outros materiais transportes
Siderurgia e metalurgia básica
Alumínio e não-não ferrosos
Máquinas e equipamentos
Eletroeletrônico

6,9%
6,3%
5,1%
3,9%
3,2%
3,5%
3,3%
3,2%
2,3%

8,9%
6,6%
5,0%
4,8%
4,4%
3,8%
3,8%
3,5%
2,6%

8,5%
4,8%
5,8%
5,1%
5,4%
4,2%
4,0%
4,1%
3,0%

5,5%
6,8%
4,8%
5,5%
3,9%
3,5%
3,5%
3,5%
2,8%

5,4%
4,1%
4,1%
4,9%
3,7%
3,3%
3,0%
3,1%
2,6%

7,0%
5,7%
4,9%
4,9%
4,1%
3,7%
3,5%
3,5%
2,7%

Total

3,7%

4,1%

4,5%

3,8%

3,4%

3,9%

Fonte: Aeps InfoLogo/MPAS
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Na indústria de Bens de Capital as atividades predominantes com maior maiores índices de
acidentes de trabalho são os de produção de máquinas e equipamentos para a extração
mineral (5,3%), setor de plástico (4,6%) e máquinas-ferramentas e agropecuário (3,6%).
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TABELA 15
Acidentes de trabalho por número de trabalhadores em % – na indústria de Bens de Capital por
atividades predominantes
2010, Brasil
Atividades Predominantes

2010

Extração mineral
Setor do Plástico
Máquinas –ferramenta
Setor Agropecuário
Componentes
Máquinas de transp. e carga
Setor de Alimentos
Construção Civil
Máquinas e equipamentos – geral
Petróleo e gás
Metalurgia
Setor Eletrônico
Celulose e papel
Têxtil e vestuário
Saneamento básico

5,3%
4,6%
3,6%
3,6%
3,3%
3,2%
3,2%
3,0%
2,8%
2,8%
2,8%
2,7%
2,4%
2,4%
1,5%

Total

3,1%

Fonte: Aeps InfoLogo/MPAS
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

6. Quadro resumo
Em síntese, a indústria de Bens de Capital no longo dos anos analisados (2002 a 2011),
embora tenha obtido um resultado melhor que na década passada, ainda possui um
crescimento pequeno perto das necessidades do país. Entendendo a importância desse
setor no desenvolvimento da indústria e seu papel de difusor do progresso tecnológico, as
informações coletadas não permitem afirmar que esse objetivo tem sido cumprido.
O gráfico 14 apresenta a movimentação da produção física, e, também, o desempenho do
faturamento real e do emprego da indústria de Bens de Capital. Desta forma, observa-se a
disparidade entre os índices apresentados no curso dos anos. O emprego mantém uma
trajetória de crescimento contínuo, enquanto a produção física inicia seu curso no mesmo
sentido, apresentando uma inflexão em 2007, mantendo em patamares baixos. Por fim, o
faturamento, a despeito dos outros dois índices, permanece quase inalterado.
GRÁFICO 14
Emprego, produção física e faturamento real da Indústria de Bens de Capital
2002 – 2011, Brasil

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012; PIM e PIA/IBGE; ABIMAQ
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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Esse baixo crescimento do faturamento e da produção física pode ser explicado primeiro como mostrado acima, pelo grau de Investimento físico do setor. Comparando à indústria de
transformação, seu índice é inferior, quando na verdade o necessário era estar acima ou, no
limite, semelhante à indústria como um todo, já que parte-se do pressuposto da importância
do setor nos efeitos benéficos para a economia. A participação dos investimentos na receita
líquida das empresas do setor também é menor comparado à indústria de transformação.
Outra variável apresentada que pode explicar esse movimento é o índice de Valor de
Transformação Industrial, tendo os mesmos resultados que os investimentos, abaixo da
média geral da indústria de transformação. Esse resultado está ligado ao problema
estrutural da indústria de Bens de Capital, ligada a sua especialização em produtos com
menor conteúdo tecnológico, a falta de investimento e inovação nos setores com maior
conteúdo tecnológico, mantendo a indústria em patamares reduzidos nesse processo.
Dos dados pode-se tirar que mesmo com os investimentos feitos pelo Estado através dos
incentivos fiscais, a produção se concentra ainda em produtos com menor conteúdo
tecnológico, não impulsionando a geração de valor e sua influência positiva para os demais
setores. A produtividade baixa também evidencia esse problema, bem como a concentração
dos trabalhadores em empreses de micro a médio porte. Difícil combater a baixa
produtividade com a rotatividade alta na indústria de Bens de Capital acima da média do
ramo, inviabilizando a qualificação do trabalhador e o aprimoramento no processo
produtivo.
Por fim, o papel da balança comercial, também tem forte impacto, pois o crescimento da
importação segue um ritmo exponencial, enquanto a exportação mantém um crescimento
bem inferior ao primeiro, aumentando o déficit da indústria de Bens de Capital, que tem um
histórico deficitário, porém o movimento se intensifica no último período, resultado da
conjuntura que vivemos de valorização cambial brasileira e manutenção de altas taxas de
juros.
7.

PROPOSTAS DOS METALÚRGICOS CUTISTAS DE VALORIZAÇÃO DO SETOR

7.1. Parâmetros para proposição de ações nas políticas industriais
Com relação aos instrumentos e políticas relacionadas ao setor industrial, os metalúrgicos
entendem que os seguintes parâmetros devem ser seguidos:
a.

Políticas de fomento: principalmente quando implementadas por meio de concessões
fiscais, devem refletir critérios estratégicos de desenvolvimento econômico e social, e
assegurar contrapartidas sociais, tais como quantidade e qualidade do emprego, e
melhoria das condições de trabalho e das relações de trabalho, estipulando ferramentas
de monitoramento dos resultados sociais;
b. Política industrial nacional, regionais e estaduais de desenvolvimento industrial: as
ações descentralizadas de desenvolvimento devem ser articuladas a uma política
industrial única para todo o país;
c. Política educacional: formação integral do indivíduo como prioridade e o resgate de sua
cidadania; integração do conhecimento formal com o conhecimento aplicado no
cotidiano do trabalho e qualificação do trabalhador;
7.2. Propostas para o setor de bens de capital
Para a valorização da indústria de Bens de Capital, os metalúrgicos avaliam ser necessário
que as medidas perpassem os seguintes pontos:
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a. Criação de novos instrumentos de apoio e fomento à pesquisa, desenvolvimento,
engenharia e designer no setor, com a capacitação de técnicos brasileiros e com
investimento em formação para os trabalhadores, com o objetivo de avançar para áreas
da produção com maior conteúdo tecnológico, rompendo com o baixo crescimento do
faturamento e produção;
b. Políticas de fomento, principalmente quando implementadas por meio de concessão de
incentivos fiscais, devem refletir critérios estratégicos de desenvolvimento econômico e
social, além de assegurar que contrapartidas e requisitos de desempenho sejam
observados e monitorados;
c. Financiamento e linhas de crédito, tanto para a expansão e modernização de plantas já
existentes como para implantação de novas unidades industriais, com a geração de
empregos locais e desenvolvimento tecnológico sem que o incentivo ocasione o
fechamento de plantas das empresas beneficiadas nas demais localidades;
d. Elaboração do conceito de “conteúdo nacional” na cadeia de produção da indústria de
Bens de Capital: esta iniciativa servirá de referência e parâmetro de comparação na
busca de metas de nacionalização e consignação de empréstimos, financiamentos e
reduções tributárias;
e. Fiscalização e certificação de produtos importados: verificação da conformidade com as
normas nacionais na busca de barrar a importação e comercialização de produtos de
empresas que possam utilizar-se de materiais incompatíveis com o padrão brasileiro
para promover uma concorrência desleal;
f. Projeto de substituição das importações de produtos acabados, componentes, partes e
peças empregadas no complexo, com o objetivo de valorizar a geração de emprego no
setor e na cadeia produtiva;
7.3. Implantação do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho (CCNT) para as empresas do
ramo metalúrgico
Os trabalhadores metalúrgicos consideram ainda de fundamental necessidade a implantação
de um CCNT para as empresas do ramo metalúrgico, que possibilitará garantir direitos
mínimos nacionalmente, padronizando condições de trabalho, ao mesmo tempo em que
outras negociações por fábrica ou região privilegiarão discutir questões específicas:
g. Política educacional: formação integral do indivíduo como prioridade e o resgate de sua
cidadania; integração do conhecimento formal com o conhecimento aplicado no
cotidiano do trabalho; qualificação do trabalhador brasileiro para enfrentar as
mudanças organizacionais e tecnológicas no atual mundo globalizado;
h. Equiparação das condições de trabalho: saúde e meio ambiente das empresas
multinacionais instaladas no país, com suas plantas no território brasileiro e em outras
partes do mundo;
i. Piso nacional: estabelecimento de um piso salarial nacional para o ramo metalúrgico
com o objetivo de equiparar as condições de remuneração e para impedir a
precarização do trabalho em decorrência também da guerra fiscal;
j. Organização no Local de Trabalho - OLT: garantir o direito à sindicalização e à
representação dos trabalhadores no local de trabalho.
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8. ANEXO 1 – CLASSE CNAE 2.0 E A INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
Para efeito do acompanhamento do emprego apresentado nesta cartilha foram
consideradas as seguintes classes da CNAEs (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas):
CLASSE CNAE
2.0

DESCRIÇÃO DA CLASSE

CLASSE 25136

Fabricação de obras de caldeiraria pesada

CLASSE 25217

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

CLASSE 25225

Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos

CLASSE 28119

Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários

CLASSE 28127

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CLASSE 28135

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes

CLASSE 28143

Fabricação de compressores

CLASSE 28151

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais

CLASSE 28216

Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

CLASSE 28224
CLASSE 28232

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial

CLASSE 28259

Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental

CLASSE 28291

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente

CLASSE 28321

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

CLASSE 28330

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação

CLASSE 28402

Fabricação de máquinas-ferramenta

CLASSE 28518

Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo

CLASSE 28526
CLASSE 28542

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção,
exceto tratores

CLASSE 28615

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta

CLASSE 28623

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo

CLASSE 28631

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil

CLASSE 28640
CLASSE 28658

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de
calçados
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e
artefatos

CLASSE 28666

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico

CLASSE 28691

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados
anteriormente

CLASSE 33112

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

CLASSE 33147

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica

CLASSE 33198

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CLASSE 33210

Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CLASSE 33295

Instalação de equipamentos não especificados anteriormente
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9. ANEXO 2 – ATIVIDADES PREDOMINANTES
CLASSE CNAE
2.0

DESCRIÇÃO DA CLASSE

CLASSE 28658

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos

Celulose e papel

CLASSE 28119

Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e
veículos rodoviários

Componentes

CLASSE 28127

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
exceto válvulas

Componentes

CLASSE 28135
CLASSE 28151

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins
industriais

ATIVIDADE PREDOMINANTE

Componentes
Componentes

CLASSE 28542

Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem,
pavimentação e construção, exceto tratores

Construção Civil

CLASSE 28526

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na
extração mineral, exceto na extração de petróleo

Extração mineral

CLASSE 28224

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e pessoas

Maquinas de transp e carga

CLASSE 28291

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

Maquinas e equipamentos geral

CLASSE 28691

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial
específico não especificados anteriormente

Maquinas e equipamentos geral

CLASSE 33198

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Maquinas e equipamentos geral

CLASSE 33210

Instalação de máquinas e equipamentos industriais

Maquinas e equipamentos geral

CLASSE 33295

Instalação de equipamentos não especificados anteriormente

Maquinas e equipamentos geral

CLASSE 28402

Fabricação de máquinas-ferramenta

Máquinas -ferramenta

CLASSE 25136

Fabricação de obras de caldeiraria pesada

Metalurgia

CLASSE 25217

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central

Metalurgia

CLASSE 25225

Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para
aquecimento central e para veículos

Metalurgia

CLASSE 28615

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto
máquinas-ferramenta

Metalurgia

CLASSE 33112

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos
e caldeiras, exceto para veículos

Metalurgia

CLASSE 33147

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da
indústria mecânica

Metalurgia

CLASSE 28518

Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e
extração de petróleo

Petróleo e gás

CLASSE 28259

Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento
básico e ambiental

Saneamento básico

CLASSE 28321

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

Setor Agropecuário

CLASSE 28330

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e
pecuária, exceto para irrigação

Setor Agropecuário

CLASSE 28623

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de
alimentos, bebidas e fumo

Setor de Alimentos
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CLASSE 28666
CLASSE 28143
CLASSE 28216

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do
plástico
Fabricação de compressores
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações
térmicas

Setor do Plástico
Setor Elétrico
Setor Elétrico

CLASSE 28232

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial

CLASSE 28631

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil Têxtil e vestuário

CLASSE 28640

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados

28

Setor Elétrico

Têxtil e vestuário
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