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1. INTRODUÇÃO
Lançado em agosto de 2011, o Plano Brasil Maior (PBM) é a referência da política industrial,
tecnológica e de comércio exterior do Governo Dilma Rousseff e tem como desafios: 1)
sustentar o crescimento econômico inclusivo num contexto econômico adverso; 2) sair da crise
internacional em melhor posição, o que resultaria numa mudança estrutural da inserção do
país na economia mundial.
Dados esses desafios, a metodologia de trabalho para formulação de propostas inclui os
chamados Conselhos de Competitividade Setoriais. O complexo eletroeletrônico foi
contemplado com um conselho para tratar exclusivamente das especificidades do setor,
chamado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)/Complexo Eletroeletrônico, o
Conselho é formado por membros dos ministérios, representantes de empresas e
representantes dos trabalhadores.
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 valorização do setor siderúrgico
e da metalurgia básica do país. Uma das finalidades do diagnóstico em questão é subsidiar a
participação dos dirigentes sindicais da CNM/CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
Central Única dos Trabalhadores) nos debates e espaços tripartites da nova política industrial
brasileira, em especial por meio dos Conselhos de Competitividade Setoriais. Essa tarefa não é
inédita, 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.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE ELETROELETRÔNICO NO BRASIL
O Setor Eletroeletrônico brasileiro é um aglomerado de atividades econômicas que possui itens
com finalidades distintas, passando de componentes, automação industrial, bens de consumo
chegando até equipamento médicos.
Até a primeira metade da década de 70, o Brasil não dispunha, em rigor, do conjunto de
indústrias que viria, mais tarde, a ser conhecido como “complexo eletrônico”. As empresas
existentes eram predominantemente multinacionais, produtoras de bens de consumo em que o
processo de produção se reduzia a montagem de componentes importados. Mesmo com a
instituição da Zona Franca de Manaus, em 1967, não foi suficiente para reverter a característica
do período. Porém, foi a partir do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que o
Setor eletroeletrônico sofreu interferência de política industrial que possibilitou, através de
reserva de mercado, o aparecimento de empresas nos segmentos de informática, componentes
eletrônicos e equipamentos de telecomunicações. E assim perduraram durante todo anos 80
com suas limitações tecnológicas e particularidades aproveitando da reserva de mercado
imposta pelo modelo de restrição a entrada de importações no Brasil. Esse cenário chegou ao
fim com a aceleração do processo de abertura comercial dos anos 90. Praticamente todos os
setores foram afetados pelo aumento das importações, provavelmente o setor mais afetado foi
o setor eletroeletrônico1. A abertura comercial e o atual estágio da globalização podem ser
indicados como motivadores da característica recente do setor eletroeletrônico brasileiro.
Evidentemente, existem exceções à regra, porém, a síntese2 abaixo contém elementos
importantes que possibilitam caracterizar o setor eletroeletrônico brasileiro, são eles:
a) Indústria essencialmente “seguidora” dos produtos mundiais, sem pioneirismo e
valendo-se de um mercado aberto, sujeito a padrões internacionais de fato e à
padronização técnica em setores chaves (como telecomunicações e informática) e ávido
pelos produtos mundiais das marcas líderes;
b) Produção dedicada quase exclusivamente a atender o mercado doméstico, com baixo
coeficiente de exportação. Há exceções a esta regra em poucos produtos eletrônicos: i)
aparelhos celulares, ii) sub-montagens de eletrônica para veículos
e iii)
motocompressores herméticos para utilidades domésticas ou industriais;
c) Produção de bens eletrônicos finais, sem agregação de valor no Brasil em seu design
eletrônico, sem componentes locais, sem diferenciação por marca própria local –
traduzida por operações de montagem eletrônica para atender apenas o mercado
interno, fabricando produtos que seguem, defasados no tempo, a introdução no
mercado internacional;
d) Inexistência de marcas nacionais expressivas em segmentos de bens de massa em TIC,
com baixa taxa de inovação local em produtos e processos.

1

Síntese do texto “O complexo eletrônico brasileiro”, BNDES, 2002.
Síntese apresentada no texto “Perspectiva de investimento em eletrônica”, Projeto PIB – Perspectiva de
investimento brasileiro, IE/UNICAMP e IE/UFRJ, 2009.
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e) Baixíssimo conteúdo nacional em componentes eletrônicos de maior valor agregado
que são essenciais para a funcionalidade completa do bem final (tais como
processadores, micro-controladores, memórias, discos magnéticos submontados, lasers,
diodos LED, mostradores não-convencionais tipo LCD, placas não montadas de mais de
05 camadas, etc.). Os componentes passivos (como cabos para telecomunicação, cabos
para distribuição de energia elétrica, fios, fibras ópticas, conectores) têm produção
nacional, agregam insumos básicos (cobre extrudado, alumínio, plásticos, resinas etc.) e
são até exportados, mas se assemelham ao denominado “material elétrico de
instalação” – são “borderline” no complexo eletrônico, ainda que indispensáveis para a
infra-estrutura de distribuição de energia ou de telecomunicações óticas ou metálicas.
2.1.

Indicadores de desempenho do setor eletroeletrônico brasileiro

Para o desenvolvimento de propostas setoriais é necessário ter em mente a situação vivida pelo
setor sem desprezar as próprias características apontadas anteriormente. Existem alguns
indicadores que podem ser utilizados para verificar o desempenho econômico do setor e serão
apontados no presente trabalho, são eles: faturamento, participação no PIB, Indicadores de
produção, mercado de trabalho e comércio exterior.
A partir dos dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), o
primeiro indicador a ser verificado é a evolução do faturamento.
Motivado pelo crescimento econômico brasileiro verificado no período em destaque, espera-se
que o setor eletroeletrônico tenha apresentado resultados positivos no decorrer dos anos. De
fato, com exceção dos anos de 2002 (transição de governo) e 2009 (Crise Econômica Mundial),
os dados da Tabela 1 evidenciam crescimento em todos os anos listados.
TABELA 1
Evolução do Faturamento – Valores Nominais (em R$)
2002 a 2011
Ano

Faturamento
(R$ bilhões)

Variação

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

56,4
63,9
81,6
92,8
104,1
111,7
123,1
111,8
124,4
138,1

-3,09%
13,30%
27,70%
13,73%
12,18%
7,30%
10,21%
-9,18%
11,27%
11,01%

Fonte: ABINEE (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.
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Ainda conforme os dados da Tabela 1, constata-se que entre 2002 e 2011 o setor
eletroeletrônico acumulou crescimento de 145% e crescimento médio anual3 de 11,51%.
O resultado do crescimento anual médio é um importante parâmetro para verificação dos
últimos resultados de faturamento registrados pelo setor. Assim, apesar de ter ficado abaixo da
média, o crescimento registrado nos dois últimos anos (2010/2011) ficou próximo da média
registrada no período em análise (2002/2011).
É importante salientar que os valores apresentados acima são nominais, ou seja, valores
registrados sem considerar o efeito da inflação. Descontado a inflação (IPCA) do período
(2002/2011), o aumento real acumulado do faturamento foi de 66%. Dessa forma, ao
descontarmos a inflação dos dois últimos anos (2010/2011), o crescimento real é de 9,51%.
Independentemente se for nominal ou real, o faturamento por trabalhador cresceu
consideravelmente acima do faturamento geral do setor. Entre 2002 e 2011, o faturamento por
trabalhador cresceu 390%. Essa informação é importante para analisarmos a dinâmica do setor.
De fato, apesar do crescimento das importações (verificar adiante), o setor conseguiu aumentar
o ritmo de faturamento e o número de trabalhadores no setor.
Conforme já destacado, o setor eletroeletrônico possui áreas de atividade econômica distintas.
Logo, algumas áreas podem ter resultados positivos, enquanto outras, negativos. Para melhorar
a visualização dos resultados, o quadro 1 demonstra o desempenho dessas áreas.
Antes da análise é necessário destacar que os anos selecionados para comparação dos
faturamentos respeitou os seguintes critérios: a) O ano de 2003 representa o início do período
em análise. O correto seria a seleção do ano de 2002, entretanto não tivemos acesso aos
resultados das áreas para esse período; b) O ano de 2008 indica o período anterior à Crise
Econômica Mundial, além de representar um período que o setor eletroeletrônico teve um
excelente resultado; c) 2010 foi selecionado para verificar se existe uma trajetória recente de
queda no faturamento das áreas listadas; d) 2011 foi selecionado por ser o último ano com os
resultados consolidados.

3

O ano de 2009 não foi considerado na média por se tratar de um ano atípico.
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QUADRO 1
Variação Percentual e participação no faturamento segundo áreas
Anos selecionados
Variação

Área
Automação Industrial
Componentes Elétricos e
Eletrônicos
Equipamentos Industriais
GTD *
Informática
Material Elétrico de Instalação
Telecomunicações
Utilidades Domésticas
Eletroeletrônicas
Total

Participação no Faturamento
Setorial
2003
2008
2010 2011
2,7%
2,8%
2,6%
3%

2003/2011
116%

2008/2011
8,1%

2010/2011
15,1%

43%

3,5%

3,4%

10,8%

7,7%

7,6%

7%

164%
194%
161%
110%
127%

21,2%
9,9%
23,5%
16,0%
-7,6%

18,8%
8,3%
9,3%
8,4%
19,1%

13,2%
7,0%
26,1%
7,2%
13,7%

14,9%
9,7%
28,7%
6,8%
17,5%

15,1%
9,7%
32,1%
7,2%
13,4%

16%
9%
32%
7%
14%

30%

9,5%

5,2%

19,4%

12,0%

12,3%

12%

116%

12,2%

11,1%

100%

100%

100%

100%

Fonte: ABINEE (2012)
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba
*GTD = Geração, transmissão e distribuição de energia

Ao se analisar as variações por áreas evidenciam-se que, com exceção da área de
telecomunicações que registrou em 2011 faturamento menor ao registrado em 2008, todas as
outras áreas registraram resultados de crescimento em todos os períodos listados. As áreas de
Componentes Elétricos e Utilidades Domésticas são as que registram os menores crescimentos,
tanto em comparação ao início do período (2003/2011) quanto no último período da
comparação (2010/2011). Os crescimentos registrados foram baixos e não conseguiram superar
a inflação dos períodos, ou seja, em termos reais, o faturamento dessas áreas diminuiu ao
longo do tempo (2003/2011) e continua diminuindo (2010/2011). Por causa desses resultados
negativos, as áreas de Componentes e Utilidades Domésticas foram as únicas que registraram
sucessivas quedas de participação no faturamento total do setor. O espaço perdido no
faturamento total do setor pela área de Utilidades Domésticas foi ocupado pelo crescimento da
participação da área de Informática, sendo essa responsável por quase um terço do
faturamento do setor.
A perspectiva para o ano corrente (2012) é sintetizada na Tabela 2. A partir dos dados verificase a projeção de crescimento nominal de 14%.

7

TABELA 2
Perspectivas de faturamento (R$ milhões a preços correntes)
Brasil, 2011 a 2012
Projeções para Faturamento Total por Área
Automação Industrial
Componentes Elétricos e Eletrônicos
Equipamentos Industriais
GTD
Informática
Material Elétrico de Instalação
Telecomunicações
Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas
Total

2011
3.725
9.828
22.272
13.097
43.561
9.654
19.901
16.102
138.140

2012
4.731
10.418
24.945
15.978
47.917
11.006
25.473
16.907
157.375

2012 X 2011
27%
6%
12%
22%
10%
14%
28%
5%
14%

Fonte: ABINEE (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

O indicador faturamento pode ocultar detalhes importantes do desempenho e do potencial do
mercado brasileiro ao setor Eletroeletrônico. Isso se deve simplesmente pela possibilidade de
aumento do faturamento sem necessariamente ter aumento da produção ou dos postos de
trabalho.
Na sequência serão analisadas informações referentes à produção, mercado de trabalho e uma
seção especial destinada ao comércio exterior do setor.

2.2.

Participação do Setor Eletroeletrônico no PIB

O setor eletroeletrônico perdeu participação na geração de riqueza do país. Apesar do
crescimento do faturamento, o Gráfico 1 contém informações que evidenciam a queda da
participação do setor na geração do Produto Interno Bruto – PIB.
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GRÁFICO 1
Evolução da Participação do Setor Eletroeletrônico no PIB (em %)
Brasil, 2002 a 2011

Fonte: ABINEE (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

No período em destaque, o setor eletroeletrônico apresentou duas dinâmicas distintas:
 A primeira dinâmica pode ser encarada como positiva e vai do ano de 2002 até o ano de
2006. Nesse período a participação do setor no PIB passou de 3,8% para 4,4%;
 A segunda dinâmica é negativa. Depois do ano de 2006, o setor apresentou quedas
sucessivas de participação no PIB. Houve uma aceleração no ritmo da queda
principalmente em 2009 e, apesar de estável nos anos de 2010 e 2011, o resultado atual
é o menor verificado na série. Mesmo que superficialmente, é possível afirmar que o
setor eletroeletrônico vem perdendo importância na economia brasileira como um
todo.
Na realidade a constatação acima evidencia que o setor eletroeletrônico está inserido no
contexto geral e atual da perda de participação da indústria de transformação no PIB.
2.3.

Produção

Outro indicador que pode ser utilizado na investigação do desempenho do setor
eletroeletrônico brasileiro é a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil. Essa pesquisa
produz indicadores de curto prazo desde a década de 70 relativos ao comportamento do
produto real das indústrias, e contempla o setor eletroeletrônico como um de seus sub-setores.
Os resultados foram computados em número índice para facilitar a visualização das variações
percentuais. Assim, o número índice começa em 100 e a base é a média verificada em 2002. A
9

diferença entre o resultado e o valor 100 representa o valor do crescimento/queda em
comparação à média do índice de produção verificada em 2002.
Apesar da classificação da ABINEE não corresponder com a utilizada pelo IBGE, a preocupação
central do documento é verificar se a trajetória de produção no setor eletroeletrônico é de
queda ou ascensão. Como a classificação do IBGE não possui uma agregação especifica para o
setor eletroeletrônico, foram selecionadas duas classificações que agrupam grande parte dos
itens eletroeletrônicos. A maioria dos itens foi agrupada no que aqui chamamos de
“eletroeletrônicos em geral”, o outro grupo é classificado como “equipamentos de
informática”. A divisão foi necessária, pois a classificação do IBGE considera equipamentos de
informática como um item do subsetor máquinas e equipamentos.
A evolução do Índice de Produção Médio Anual do grupo “eletroeletrônicos em geral” em
destaque no Gráfico 2, demonstra que o nível médio de produção em 2011 foi 33% superior ao
verificado no ano de 2002. Porém, é necessário destacar que o nível médio de produção já
registrou resultados consideravelmente superiores. O pico foi registrado em 2007, quando o
índice registrou 153, ou seja, o nível de produção médio em 2007 foi 53% superior ao verificado
em 2002.
As informações acima ocultam um movimento recente importante. Justamente a partir do ano
de 2007, o Índice de produção registrou sucessivas quedas chegando ao ano de 2011 com uma
queda de 13% em comparação ao melhor momento (2007). Assim, o período recente do
indicador de produção sinaliza queda no nível de produção do setor.
GRÁFICO 2
Evolução do Índice Médio de Produção Físico Anual
Brasil, 2002 a 2011

293

169
144
100 100

101 108
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Eletroeletrônicos em Geral
Equipamentos de Informatica

134
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133
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Fonte: IBGE/PIM-PF (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

O comportamento do nível médio de produção do grupo “equipamentos de informática” é
semelhante ao demonstrado acima, porém com intensidades diferentes. Ao se comparar o
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nível de produção em 2011 com a registrada em 2002, percebe-se um aumento de 168%.
Inúmeros fatores podem ser indicados como responsáveis dessa expansão, tais como: - Lei da
Informática; Dólar desvalorizado (maioria dos insumos são importados); condições de compra
facilitadas; aumento do poder de compra da classe C, entre outros. O pico do índice médio de
produção também foi verificado em 2007, naquele momento o índice de produção indicava um
nível 193% superior ao do ano de 2002. Novamente, o índice médio de produção começou a
registrar quedas a partir de 2007 e a diferença, apesar da recuperação verificada em 2010,
entre o melhor momento e o último registro é de 8,5%..
As informações da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil, do IBGE permitem um
grau de aprofundamento maior. A seguir, será destacado através de gráficos a produção dos
seguintes grupos: - Eletrodomésticos da "linha branca", exceto fornos de microondas; Equipamentos para produção, distribuição e controle de energia elétrica; - Condutores e outros
materiais elétricos, exceto para veículos; - Material elétrico para veículos; - Material eletrônico
e aparelhos de comunicação; - Eletrodomésticos da "linha marrom".
Pelas informações do Gráfico 3, apenas os grupos de itens eletrodomésticos da linha branca e
outros eletrodomésticos apresentaram nível médio de produção recorde em 2011. Esses
grupos são justamente aqueles que apresentaram os melhores aumentos no índice médio de
produção física desde o inicio da série. Os demais grupos acompanharam o mesmo movimento
destacado no Gráfico 2 (gráfico da evolução geral eletroeletrônicos) com pico de produção nos
anos 2007/2008 e sucessivas quedas no índice de produção médio. O destaque negativo é a
evolução do grupo “Material elétrico e aparelhos de comunicação”, além de registrar quedas a
partir do ano de 2007, o último registro médio anual disponível indica que a produção está em
níveis inferiores aos registrados em 2002.
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GRÁFICO 3
Evolução do Índice Médio de Produção Físico Anual
Brasil, 2002 a 2011
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Fonte: IBGE/PIM-PF (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

2.4.

Segurança do trabalhador na Indústria de Eletroeletrônicos

A ocorrência de acidentes de trabalho é outro item bastante discutido no setor siderúrgico e 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
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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 viceversa.
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 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 de
Eletroeletrônicos (compreendido o período que vai de 2006 a 2008), gira em torno de 2,7%, ou
seja, para cada 100 trabalhadores quase 3 sofrem acidente de trabalho no ano, percentual
abaixo da média do ramo metalúrgico com 3,9% e o menor dentre os setores. Os setores que
possuem um índice elevado de acidentes são o setor de Fundição e Forjarias (7,0%),
Aeroespacial (5,7%), Automotivo (4,9%) e Naval (4,9%), segundo a Tabela 3.
O índice para o ramo como um todo 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.
A participação do ramo no número de acidentes no Brasil é de 11,1%.
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TABELA 3
Acidentes de trabalho por número de trabalhadores (em %) – setores do ramo metalúrgico
Brasil, 2006 a 2011
Setores do ramo metalúrgico
Fundição e forjarias
Aeroespacial
Automotivo
Naval
Outros materiais transportes
Siderurgia e metalurgia básica
Alumínio e não-não ferrosos
Máquinas e equipamentos
Eletroeletrônico
Total

2006

2007

2008

2009

2010

Média
2006/2010

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

8,9%
6,6%
5,0%
4,8%
4,4%
3,8%
3,8%
3,5%
2,6%
4,1%

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

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

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

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

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

3. MAPEAMENTO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICOS
Analisando o comportamento do emprego no ramo metalúrgico nacional, antes mesmo de
verificar o comportamento ao setor eletroeletrônico, observa-se 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.
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GRÁFICO 4
Evolução do emprego no ramo metalúrgico
Brasil, 1995 a 2012
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1.000.000
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Fonte: RAIS/MTE 2010; CAGED fev/12.
Elaboração: DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Considerando os subsetores listados na Tabela 4, estima-se que o setor eletroeletrônico fechou
o ano de 2011 com aproximadamente 432 mil trabalhadores. Esse valor corresponde a
aproximadamente 17,5% dos metalúrgicos.
O mercado de trabalho no setor eletroeletrônico tem reagido positivamente nos últimos anos
(2008/2011). Entre 2008 e 2011, estima-se que o número de postos de trabalho cresceu 15%.
Setores fabricantes de cronômetros e relógios (+75%), aparelhos e equipamentos de ar
condicionado (+71%), equipamentos de informática (+48%), etc. tiveram crescimento
acentuado. Por outro lado, o ramo de fabricação de material elétrico para instalações em
circuito de consumo (-1%) e fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e
cinematográficos (-8%) merecem atenção. Além disso existem setores que o mercado de
trabalho registra o mesmo patamar de 2008, são eles: - Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática; - Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação;
- Fabricação de compressores.
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TABELA 4
Evolução mercado de trabalho segundo Subsetores do Eletroeletrônico
Brasil, 2008 A 2011
2008

2009

2010

2011

Fabricação de componentes eletrônicos

39.180

38.205

39.200

43.752

12%

15%

12%

Fabricação de equipamentos de informática

15.589

19.383

23.829

23.000

48%

19%

-3%

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

25.056

21.207

23.649

25.248

1%

19%

7%

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação

8.699

8.093

8.756

9.816

13%

21%

12%

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação

15.563

13.916

15.700

16.488

6%

18%

5%

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo

19.119

17.410

20.132

21.963

15%

26%

9%

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

21.642

20.079

22.474

24.284

12%

21%

8%

Fabricação de cronômetros e relógios

2.063

2.030

2.870

3.614

75%

78%

26%

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

4.722

4.558

5.034

5.113

8%

12%

2%

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos

3.441

3.442

3.276

3.180

-8%

-8%

-3%

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

VAR 08/11 VAR 09/11 VAR 10/11

151

218

136

135

-11%

-38%

-1%

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

38.843

33.796

39.399

41.176

6%

22%

5%

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores

1.817

2.186

2.230

2.380

31%

9%

7%

Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

7.446

7.456

8.292

8.881

19%

19%

7%

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

21.721

23.215

25.425

29.689

37%

28%

17%

Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

9.794

8.918

9.697

9.741

-1%

9%

0%

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

25.065

23.940

25.296

27.280

9%

14%

8%

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação

13.945

12.634

13.771

14.007

0%

11%

2%

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico

27.953

31.857

34.035

33.633

20%

6%

-1%

Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente

16.729

17.080

19.478

19.783

18%

16%

2%

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

31.445

33.988

35.157

36.191

15%

6%

3%

Fabricação de compressores

11.990

10.452

12.203

11.959

0%

14%

-2%

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado

2.851

3.498

4.507

4.868

71%

39%

8%

Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos

3.878

4.584

5.737

6.202

60%

35%

8%

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

7.815

7.523

10.176

11.173

43%

49%

10%

376.517 369.668 410.459 432.522

15%

17%

5%

TOTAL

Fonte: RAIS (2010) e CAGED (2011)
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba

Dos 25 subsetores listados apenas 5 indicaram fechamento de postos de trabalho em 2011
quando comparado com 2010. Mas nenhum apresenta queda acima de um dígito percentual.
No geral, o setor eletroeletrônico apresentou crescimento de 5% no ano de 2011.
Em um primeiro momento os dados do mercado de trabalho do setor podem passar uma
sensação positiva, entretanto, o setor ainda apresenta patamar de postos de trabalho inferiores
aos registrados na década de 90. A evolução do número de trabalhadores no setor apresentou
queda até o ano de 2002. Deste período em diante apresentou recuperação. Com base na RAIS
(2010) é possível identificar algumas características dos trabalhadores do setor:
• do total de trabalhadores, 66,7% possuem ocupações em áreas manuais, 13,4% em áreas
administrativas, 10,1% em ocupações de nível técnico (médio e superior) e, finalmente, 3,5%
em áreas de apoio;
• 37,6% dos trabalhadores estão concentrados em empresas de grande porte, 31,8% em
empresas de médio porte e 30,6% em empresas de pequeno porte;
• a jornada média contratual dos trabalhadores do setor eletroeletrônico é de 43,5 horas
semanais;
• a média do tempo de casa no atual emprego é de 1 a 2 anos para 16,7% dos trabalhadores, de
5 a 10 anos para 20,9% e de 6 meses a 1 ano para 25,3% dos trabalhadores;
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• 58,7% dos trabalhadores do setor possuem o segundo grau completo, 12,5% possuem ensino
superior completo e 8,7% possuem ensino fundamental completo;
• a maior freqüência de trabalhadores do setor é da faixa etária de 30 a 39 anos (30,1%); até 24
anos, somam 24,2%, e de 25 a 29 anos, 23%;
• as mulheres representam 34,4% do total de trabalhadores do setor e sua remuneração é
36,7% menor em relação a dos homens;
No que tange a remuneração média, utilizando dados da última RAIS, os seguintes pontos
devem ser destacados:
 os trabalhadores do setor recebiam R$ 2.106,23.
 os trabalhadores ligados à produção foi de R$ 1.465,07. Esse é a menor remuneração média
dos trabalhadores ligados a produção do ramo metalúrgico
 para ambos os recortes (total de trabalhadores e produção), a remuneração média é inferior
a do ramo metalúrgico.
TABELA 5
Remuneração média dos ocupados no RAMO METALÚRGICO segundo a divisão setorial CNM/CUT
Brasil, 2010
Setor

Total de trabalhadores Trabalhadores na produção

Diferença
Produção / Total

Aeroespacial

5.106,34

3.459,03

-32,3

Alumínio e não-ferrosos

2.449,97

2.009,85

-18,0

Automotivo

2.900,86

2.348,45

-19,0

Eletroeletrônico

2.106,23

1.465,07

-30,4

Fundição e forjarias

1.812,55

1.596,69

-11,9

Máquinas e equipamentos

2.233,88

1.824,95

-18,3

Naval

2.188,56

1.757,13

-19,7

Outros materiais transportes

2.222,40

1.744,28

-21,5

Siderurgia e metalurgia básica

1.857,99

1.617,55

-12,9

Total

2.283,04

1.852,00

-18,9

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: DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

O mapa 1, que mostra a distribuição dos trabalhadores do setor eletroeletrônico no território
nacional, revela a existência de alguns grandes pólos (destacados em vermelho) nos Estados de
São Paulo, Amazonas, Paraná e Santa Catarina.
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MAPA 1
Distribuição dos trabalhadores do setor eletroeletrônico
Brasil, 2010

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

3.1. Rotatividade
A rotatividade serve para medirmos o grau de mudanças que ocorrem no mercado de trabalho
e para cada setor. É uma mensuração da quantidade de trabalhadores que saem e entram em
um determinado período.
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TABELA 6
Rotatividade do Setor Eletroeletrônico
Brasil, 2008 A 2011
Ano

Eletroeletrônico

2008
2009
2010
2011

34,1%
29,4%
35,7%
37,9%

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

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

Segundo a Tabela 6, apesar de não ser a maior taxa do setor metalúrgico (a maior registrada é
em máquinas e equipamentos), é possível afirmar que a rotatividade do setor eletroeletrônico
é alta quando comparada com o geral do ramo metalúrgico. No ano de 2011 o indicador de
rotatividade registrou 37,9%. A outra dimensão da análise é a evolução da rotatividade no setor
eletroeletrônico. A conclusão é um aumento na rotatividade no período em análise. Esse tema
merece um estudo específico para o setor eletroeletrônico e estará presente nas próximas
análises com mais profundidade.
A mensuração da taxa de rotatividade no interior do ramo metalúrgico mostra que o setor de
eletroeletrônicos apresentou taxa de 37,9% em 2011, ficando atrás apenas do setor de
máquina e equipamentos (46,7%) e da siderurgia e metalurgia básica (42,2%) dentre os setores
que mais se utilizaram da substituição de trabalhadores. Este indicador aponta um dos
problemas que podem ser tratados na atual política industrial, uma vez que para se construir
uma indústria forte é imprescindível garantir segurança no emprego e, também, boas
condições de trabalho e de qualificação aos ocupados (Tabela 7).
TABELA 7
Taxa de rotatividade dos setores do ramo metalúrgico
Brasil, 2008 a 2010
Ano

Eletroeletrônico

Máquinas e
Equipamentos

Aeroespacial

Naval

Siderurgia

Fundição e
forjaria

Alumínio

Outros materiais
de Transporte

2008

34,1%

49,4%

10,0%

39,2%

37,2%

32,2%

24,5%

30,6%

2009

29,4%

40,1%

6,7%

32,4%

32,2%

21,3%

18,6%

28,0%

2010

35,7%

47,2%

11,9%

37,1%

40,5%

33,4%

24,7%

33,2%

2011

37,9%

46,7%

12,4%

35,5%

42,2%

34,9%

25,9%

32,1%

Fonte: RAIS/MTE 2010.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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4. COMÉRCIO EXTERIOR
Quando se fala em setor eletroeletrônico normalmente vem na mente os tradicionais relatos
patronais de concorrência desleal principalmente com a China. De fato, a China é a principal
origem dos produtos eletroeletrônicos importados pelo Brasil. Mas qual a finalidade dos
produtos importados em geral? É produto acabado ou um bem intermediário? Além da China,
quais as principais origens dos produtos importados? Quais os principais destinos (Estados)
das importações?
Em primeiro lugar é necessário destacar a dificuldade técnica em se agregar os itens que
formam o setor eletroeletrônico. Ao todo são mais de 1200 itens com seus devidos NCMs
(Nomenclatura Comum do Mercosul). Por isso, optou-se, em um primeiro momento, adotar a
classificação utilizada pela ABINEE por acreditar que a associação tem acúmulo suficiente no
tema. Além disso, com a classificação NCM em mãos, o DIEESE possui condições de pesquisar o
volume importado do item em vários anos.
Pelas informações do Gráfico 5 é possível verificar que foram importados US$ 39,7 bilhões em
equipamentos do setor eletroeletrônico. Em Reais (R$), o total importado corresponde a
aproximadamente R$ 75 bilhões. Para dar noção da magnitude desse valor, R$ 75 bilhões é
quase o dobro do orçamento previsto para 2012 do maior município brasileiro (São Paulo).
Além disso, podemos comparar com outros setores metalúrgicos, como no caso das autopeças,
que em 2011 foram importados US$ 11,13 bilhões. Ou seja, o total importado de itens
eletroeletrônicos é 3,5 vezes superior ao verificado no setor de autopeças.
Gráfico 5
Evolução das Importações no setor Eletroeletrônicos (em US$ Bilhões)
Brasil, 2008 a 2011

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

Outro ponto importante do Gráfico 5 é notar que as importações cresceram. O crescimento foi
de 13,7% no ano de 2011 em comparação ao ano de 2010. O agravante é que o ritmo de
crescimento foi intenso. As importações cresceram 30% quando comparamos o ano de 2011
com o total importado em 2008.
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Merece destaque que o volume importado em 2009 foi o mais baixo registrado no período em
destaque e essa informação nos fornece um parâmetro importante sobre o setor. Justamente
no ano que o Brasil cresceu menos, foi o ano que as importações registraram o menor volume
de importação. Isso quer dizer que existe uma relação direta entre o ritmo de crescimento da
economia brasileira e o total importado de itens eletroeletrônicos.
A explicação dessa relação entre o volume de importação e o ritmo econômico do Brasil é dada
pela finalidade dos produtos importados. Grande parte das importações do setor
eletroeletrônico são de partes e peças que serão utilizados na montagem de um determinado
produto no Brasil. Do total de US$ 39,7 bilhões importados, US$ 20,7 foram somente de
componentes. Por outro lado, as utilidades domésticas (Linha Branca, Imagem e Som, etc.)
representaram 5% do total importado. A Tabela 8 demonstra essa característica, além de
demonstrar os dez itens eletroeletrônicos mais importados pelo Brasil.
TABELA 8
Ranking dos dez itens mais importados (em US$)
Brasil, 2011
Itens
Componentes para Telecomunicações
Semicondutores
Componentes para Informática
Instrumentos de Medida
Outros Equipamentos Industriais
Eletrônica Embarcada
Componentes para Equipamentos Industriais
Outros Equipamentos de Telecomunicações
Máquinas para Processamento de Dados
Componentes Passivos

Total
5.636.160.413,00
4.848.781.024,00
2.909.322.489,00
1.721.031.161,00
1.720.332.272,00
1.326.385.389,00
1.251.246.181,00
1.160.113.924,00
983.275.849,00
976.495.111,00

Participação
no Total
14,16%
12,19%
7,31%
4,33%
4,32%
3,33%
3,14%
2,92%
2,47%
2,45%

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

Mas qual a origem dessas importações? A Tabela 9 demonstra o que a maioria já sabe, porém
existem outros países com participação relevante.
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TABELA 9
Origem e valor das importações (em US$)
Brasil, 2011
PAÍS
CHINA
ESTADOS UNIDOS
COREIA (DO SUL), REPUBLICA DA
ALEMANHA
JAPAO
TAIWAN (FORMOSA)
MALASIA
ITALIA
MEXICO
FRANCA

TOTAL EM US$

% do Total

14.058.200.528,00
4.609.933.746,00
3.491.482.203,00
2.604.741.988,00
2.117.336.254,00
1.517.006.412,00
1.341.317.617,00
1.095.244.162,00
828.052.135,00
757.722.923,00

35,41%
11,61%
8,79%
6,56%
5,33%
3,82%
3,38%
2,76%
2,09%
1,91%

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

Existe uma concentração na origem das importações, neste caso, na Tabela 8 foram listados
apenas 10 países e esses representam a origem de 81% dos itens eletroeletrônicos importados
pelo Brasil.
Os principais destinos das importações no Brasil são listados na Tabela 10. Os dez Estados
listados são o destino de 96% das importações de eletroeletrônicos brasileiras.
TABELA 10
Destino e valor das importações (em US$)
Brasil, 2011
ESTADO
SAO PAULO
AMAZONAS
PARANA
SANTA CATARINA
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
ESPIRITO SANTO
BAHIA
RIO GRANDE DO SUL
PERNAMBUCO

US$ TOTAL
18.781.993.331,00
7.458.436.680,00
2.992.664.353,00
2.006.090.205,00
1.961.445.490,00
1.749.605.138,00
1.204.003.533,00
785.079.407,00
777.374.875,00
611.769.384,00

% DO TOTAL
47,34%
18,80%
7,54%
5,06%
4,94%
4,41%
3,03%
1,98%
1,96%
1,54%

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

Se por um lado as importações registram altas sucessivas, as exportações do setor
eletroeletrônico brasileiro registraram queda entre 2008 e 2011. No total as exportações já
registraram queda de 19,3% no período em destaque. O Gráfico 6 contém a evolução das
exportações brasileiras do setor eletroeletrônico.
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GRÁFICO 6
Evolução das Exportações do setor Eletroeletrônicos (em US$ bilhões)
Brasil, 2008 a 2011

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012).
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.

Com esse movimento de queda nas exportações e aumento nas importações, o saldo comercial
do setor eletroeletrônico vem registrando sucessivos déficits. Os déficits no setor não são
novidade no período pós abertura comercial, entretanto vem se agravando nos últimos anos
reforçando cada vez mais o caráter local do setor eletroeletrônico brasileiro. De 2008 até 2011
o déficit comercial cresceu 42,5%, chegando ao déficit de US$ 31,5 bilhões em 2011.
GRÁFICO 7
Evolução do Saldo Comercial do setor Eletroeletrônicos (em US$ bilhões)
Brasil, 2008 a 2011

Fonte: Aliceweb/MDIC (2012)
Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba

23

5. PROPOSTAS DOS METALÚRGICOS CUTISTAS DE VALORIZAÇÃO DO SETOR
5.1. 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:
5.1.

5.2.

5.3.

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;
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;
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;

5.2. Propostas para o setor eletroeletrônico

i.

ii.

iii.

iv.

v.

Elaboração do conceito de “produto nacional eletroeletrônico”: esta iniciativa servirá de
referência e parâmetro de comparação na busca de metas de nacionalização e
consignação de empréstimos, financiamentos e reduções tributárias;
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;
Políticas regionais e estaduais de desenvolvimento industrial: as dimensões continentais
do país e as fortes desigualdades regionais impõem a necessidade de ações
descentralizadas de desenvolvimento industrial, articuladas a uma política industrial
única para todo o País;
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;
Criação de novos instrumentos de apoio e fomento à pesquisa, desenvolvimento,
engenharia e design no setor, com a capacitação de técnicos brasileiros e com
investimento em formação para os trabalhadores;
24

vi.

vii.

viii.

ix.

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;
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;
Incentivo do desenvolvimento da indústria de componentes eletrônicos genéricos que
são fabricados para serem utilizados em vários tipos e modelos de produtos,
proporcionando especialização, inovação e atração de empresas da cadeia produtiva; e
Prioridade nas compras do governo: reforçar o poder de compra das três esferas de
Governo (federal, estadual e municipal) por meio da priorização de compra de produtos
100% nacionais.

Propostas específicas para a Linha Branca:

 Substituição das importações e valorização dos produtos com conteúdo nacional e
eficiência energética: política nacional de compras públicas e linhas de crédito para
aquisição de refrigerados e condicionadores de ar com o foco em produtos 100%
nacionais e que cumpram com exigências de alta eficiência energética e que não emitam
gases de refrigeração e de expansão de espuma nocivos ao meio ambiente; e
 Inclusão de eletrodomésticos da Linha Branca no Programa Minha Casa Minha Vida:
disponibilizar linhas de crédito para que os beneficiados do Programa tenham a opção
de incluir no financiamento da casa própria a compra de geladeiras, fogões, freezers e
máquinas de lavar roupas, 100% nacionais e que cumpram com exigências de alta
eficiência energética e que não emitam gases de refrigeração e de expansão de espuma
nocivos ao meio ambiente.
5.3. 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:
a. 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
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enfrentar as mudanças organizacionais e tecnológicas no atual mundo
globalizado;
b. 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;
c. 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;
d. Organização no Local de Trabalho - OLT: garantir o direito à sindicalização e à
representação dos trabalhadores no local de trabalho.
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6. ANEXO – CNAEs UTILIZADAS NA ANÁLISE DE EMPREGO
Para efeito do acompanhamento do emprego apresentado neste diagnóstico foram
consideradas as seguintes classes da CNAEs 2.0 (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas):
CLASSE CNAE 2.0

DESCRIÇÃO_CLASSE

CLASSE 26108

Fabricação de componentes eletrônicos

CLASSE 26213

Fabricação de equipamentos de informática

CLASSE 26213

Fabricação de equipamentos de informática

CLASSE 26221

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

CLASSE 26221

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

CLASSE 26311

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação

CLASSE 26329

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação

CLASSE 26329

CLASSE 26515

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e
vídeo
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

CLASSE 26515

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

CLASSE 26523

CLASSE 26701

Fabricação de cronômetros e relógios
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos

CLASSE 26809

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

CLASSE 27104

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

CLASSE 27104

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

CLASSE 27104

CLASSE 27228

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
automotores
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

CLASSE 27317

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

CLASSE 27325

Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

CLASSE 27333

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

CLASSE 27333

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

CLASSE 27406

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação

CLASSE 27406

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação

CLASSE 27511

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico

CLASSE 27597

Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente

CLASSE 27597

Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente

CLASSE 27902

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CLASSE 27902

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CLASSE 27902

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CLASSE 27902

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CLASSE 26400

CLASSE 26604

CLASSE 27210

27

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Título: A INDÚSTRIA DE ELETROELETRÔNICO NO BRASIL - Diagnóstico e Propostas elaboradas pelos Metalúrgicos
da CUT

Elaboração: Subseções DIEESE: Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT- CNM/CUT, Federação
dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT/SP - FEM-CUT/SP, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
Resumo: Texto que apresenta um diagnóstico e as propostas dos Metalúrgicos da CUT para a indústria
de Eletroeletrônicos no Brasil.
Palavras-chave: Eletroeletrônico; Metalurgia Básica; Política Industrial; Emprego
Equipe técnica responsável:
Alessandra Cadamuro – Supervisora do Escritório Regional do DIEESE no Estado do Amazonas
André Cardoso – Subseção DIEESE FEM-CUT/SP
Fausto Augusto Júnior - Subseção DIEESE Sind. Metalúrgicos do ABC
Fernando Lima – Subseção DIEESE Sind. Metalúrgicos de Sorocaba
Hamilton Feitosa Lacerda – Assessor da Presidência da CNM/CUT
Igor Pinheiro – Subseção DIEESE Sind. Metalúrgicos de Taubaté
Rafael Serrao – Subseção DIEESE CNM/CUT
Warley Batista Soares - Subseção DIEESE Sind. Metalúrgicos do ABC
Zeíra Mara Camargo de Santana - Subseção DIEESE Sind. Metalúrgicos do ABC
Revisão de texto:
Mara Grabert – Jornalista da CNM/CUT

28

