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Setor MG BR

Indústria geral 2,00% 0,80%

Indústria extrativa 8,90% 5,20%

Indústria de transformação -0,30% 0,20%

Metalurgia básica -2,20% 2,50%

Produtos de metal -0,70% -1,40%

Máquinas e equipamentos 6,10% 3,10%

Veículos automotores 0,90% 11,60%

Perído Admitidos Desligados Saldo

7 M 2015 408.953 -547.058 -138.105

7 M 2016 310.841 -404.988 -94.147

7 M 2017 337.923 -342.069 -4.146

Perído Admitidos Desligados Saldo

7 M 2015 46.253 -65.023 -18.770

7 M 2016 35.653 -46.790 -11.137

7 M 2017 40.720 -40.530 190

Emprego - Metalúrgicos - BR

Emprego - Metalúrgicos - MG

Produção industrial BR e MG 

A produção industrial do Brasil nos primeiros 7 

meses do ano de 2017 apresentou crescimento de 

0,8% em relação ao mesmo período do ano de 

2016. No estado de Minas Gerais, na mesma base 

de comparação, o crescimento da indústria foi de 

2,0%, puxado pela indústria extrativa, máquinas e 

equipamentos, produtos têxteis e também pelo 

setor automotivo. 

Emprego no ramo metalúrgico -  BR e MG    

Nos primeiros 7 meses do ano de 2017, a perda de 

empregos no ramo metalúrgico nacional desacelerou 

em relação ao mesmo período dos anos de 2015 e 

2016. No estado de Minas Gerais o saldo de 

empregos no ramo metalúrgico, nos primeiros 7 

meses do ano de 2017, foi de 190 postos de trabalho. 

Os trabalhadores do ramo metalúrgico nacional 

foram fortemente atingidos pela crise nos anos de 

2015 e 2016. Nesse período pode-se observar, além 

do aumento do desemprego, queda do poder de 

compra dos trabalhadores, com campanhas salariais 

mais difíceis, e também perda de empregos entre 

trabalhadores mais experientes e mais escolarizados.  

Considerações 

Os dados de produção industrial e emprego do ramo metalúrgico nacional esboçam uma recuperação, ainda que lenta 

e desigual, no ano de 2017 em relação ao ano de 2016, conforme também apontou o crescimento de PIB no segundo 

trimestre de 2017. No entanto, os dados do crescimento ainda devem ser analisados com ressalvas, pois o crescimento 

da economia brasileira foi puxado principalmente pela agricultura, e o investimento, componente da demanda 

importante para o crescimento econômico, ainda apresenta variações negativas. Para a classe trabalhadora o cenário 

é de cautela, pois conforme já verificado na economia brasileira em períodos anteriores, o crescimento econômico 

não é condição suficiente para que se possa ter melhores condições de trabalho, renda, saúde e educação. Portanto é 

necessário que os trabalhadores e seus representantes estejam atentos, pois as medidas aprovadas pelo governo, tais 

como congelamento de gastos públicos e a reforma trabalhista que fragiliza o trabalho na relação com o capital, 

podem contribuir para que tenhamos mais uma vez nos próximos anos um período de crescimento com desigualdade 

econômica e social. 
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