
SUBSEÇÃO DIEESE – FEM CUT/MG 
                                 Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais 

 
 

 

Setor Siderúrgico no Brasil -  Primeiro Semestre de 2017 
 

 

 

 

Gráfico 1 

Produção de Aço Bruto (milhões de toneladas)  

 1º sem, 2015, 2016, 2017 - Brasil 

 
  Fonte: IAB Fonte: IABr  

  Elaboração: subseção Dieese, FEM CUT/MG 

  
 

 

 

Tabela 1 

Movimentação do Emprego no setor siderúrgico 

1º sem, 2015, 2016, 2017 – Brasil e MG 

 
Fonte: Caged, MTE, sem ajustes. 

Perído Admitidos Desligados Saldo

1º Sem. 2015 30.781 35.839 -5.058

1º Sem.2016 20.677 29.760 -9.083

1º Sem.2017 22.454 22.848 -394

Perído Admitidos Desligados Saldo

1º Sem.2015 4.576 5.492 -916

1º Sem. 2016 3.020 3.988 -968

1º Sem.2017 3.042 3.286 -244

Emrego - setor siderúrgico Brasil

Emprego - setor siderúrgico MG

Produção 

 

A produção de aço bruto no Brasil registrada no 1º 

Sem/2017, cresceu 12,4% em relação ao 1º 

Sem/2016 e atingiu o total de 16,7 milhões de 

toneladas. Deve-se destacar que parte desse 

aumento foi influenciado pelo início das operações 

da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Na 

mesma base de comparação, no mercado interno, 

observou-se uma redução de 2,0% no volume das 

negociações do 1ºSem/2017. O volume das 

exportações aumentou 9,2% e o valor cresceu 

45,1% no 1º Sem/2017 em relação ao mesmo 

período de 2016. As importações, em toneladas, 

cresceram 64,1% no mesmo período. Os números 

das exportações do 1º Sem/2017 também foram 

influenciados pelas operações da Companhia 

Siderúrgica do Pecém, porém pode-se perceber que 

o aumento no preço médio da tonelada do aço 

associado ao câmbio desvalorizado, contribuiu de 

forma significativa para os resultados do segmento 

no Brasil, conforme já divulgados pelas empresas 

Arcelor Mittal Brasil S.A e Usiminas S.A no ano de 

2017. 

  

Emprego 

 

No 1º Sem/2017, observou um aumento de 8,6% no 

total de admitidos no segmento siderúrgico brasileiro 

em relação ao mesmo período de 2016. Na mesma 

base de comparação, houve uma redução de 23,2% 

dos desligamentos a nível nacional. Apesar dos dados 

do 1º Sem/2017, serem melhores que o mesmo 

período do ano anterior, pode-se observar que o saldo 

do emprego para o ano de 2017 permanece negativo 

em 394 e 244 postos de trabalho, respectivamente 

para o quadro nacional e para o Estado de MG. 

 

 

 

 

 

 

Portanto, pode-se observar que os dados do 1º Sem/2017 para o segmento siderúrgico nacional, foram 

influenciados pelas operações da CSP, e também pelo aumento das exportações e do preço médio do 

aço. Do ponto de vista da movimentação do emprego, observou-se que apesar de sensíveis melhoras, 

os desligamentos superaram as admissões. O aumento da produção com um nível reduzido de 

trabalhadores é uma preocupação adicional para os trabalhadores, pois além das dificuldades nas 

negociações coletivas para recomposição do poder de compra dos salários dos últimos anos, 

desemprego, e os previsíveis efeitos da reforma trabalhista já sancionada, sobre a jornada de trabalho, 

terceirização e flexibilização no contrato de trabalho, o aumento da produção com baixo nível de 

trabalhadores pode ocasionar em maior número de acidentes e doenças ocupacionais. 
 


