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INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE FERRAMENTAS, 

ABRASIVOS E USINAGEM

Desempenho dos setores automobilístico e de construção
Automobilístico: As montadoras já 
contabilizam perdas bilionárias na 
América Latina. A forte queda nas 
vendas e o aumento das despesas 
para a restruturação dos negócios 
são as principais forças negativas, em 
conjunto com o avanço no custo da 
produção. As perdas das montadoras 
no mercado brasileiro já somam US$ 
1,29 bilhão. A reversão desse quadro 
depende do equacionamento dos pro-
blemas políticos e econômicos pelos 
quais passa o país. As perspectivas 
indicam alta de 0,5% na produção de 
veículos novos em 2016, devido ao 
aumento previsto de 8,1% no mer-
cado de exportação, queda de 7,5% 
no mercado interno e substituição de 
carros importados por nacionais. O 
grande desafio da indústria automoti-
va brasileira é tornar-se mais competi-
tiva, desenvolver projetos de inovação 
e ampliar as exportações. 
Construção civil: Entre os seto-

Tabela 01: Desempenho da produção na indústria brasileira
Variação percentual | Janeiro a dezembro de 2015

Segmentos

Variação percentual (%)

dez15/
dez14

2015/
2014

Indústria - Produção

Indústria de transformação -12,0 -9,9

Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -19,0 -11,4

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais -19,0 -13,6

Máquinas e equipamentos -25,2 -14,6

Veículos automotores, reboques e carrocerias -30,9 -25,9

Construção Civil - Produção

Produtos típicos da construção Civil -21,6 -12,9

Construção Civil - Vendas

Volume -13,0 -8,4 

Receita -8,5 -3,9 

Fonte: PIM-PF/IBGE e PMC/IBGE | Elaboração: Websetorial

res produtivos brasileiros, o setor de 
construção civil é o que mais sente os 
efeitos da crise político-econômica.
Em 2015, o PIB da construção teve 
um recuo de 7%. O impacto da retra-
ção dos investimentos no setor é sen-
tido no nível de emprego. Segundo 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), a constru-
ção civil foi o segundo setor que mais 
fechou postos de trabalho em 2015: 
foram demitidas 2,4 milhões de pes-
soas e admitidos 2 milhões de empre-
gados, resultando em uma perda de 
442.199 mil trabalhadores.
A expectativa é de que nos próximos 
anos sejam criadas novas condições 
para a retomada do investimento na 
construção civil, estimulando a produ-
tividade e a competitividade do setor, 
que deve ter como base a qualifica-
ção do gasto público, a combinação 
de redução da burocracia com a me-
lhoria dos marcos regulatórios e a 

ampliação do mercado para que mais 
empresas, de diversos portes, pos-
sam atuar.
Desempenho da indústria geral: 
Segundo a PIM-PF (Pesquisa Indus-
trial Mensal de Produção Física) do 
IBGE, os setores consumidores de 
produtos das associadas da ABFA 
têm apresentado reduções nas suas 
atividades. Em 2015, os setores que 
apresentaram as maiores quedas fo-
ram a indústria de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias  (-25,8%) 
e a de máquinas e equipamentos 
(-15,7%). Na indústria, os produtos 
típicos da construção civil também 
apresentaram reduções nas ativida-
des produtivas no período em análi-
se, de 12,7%.  No comércio, as ven-
das em volume dos produtos típicos 
da construção civil recuaram 7,3% e a 
receita do setor apresentou decrésci-
mo de 2,8%.
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Desempenho da produção industrial no setor

Desempenho do emprego na indústria

A indústria brasileira de ferramen-
tas, abrasivos e usinagem registrou 
queda de 11,5% na atividade produ-
tiva no acumulado em 2015. Entre os 
segmentos que compõem o setor, a 
indústria de usinagem apresentou a 
redução mais expressiva, de 13,9%, 
fortemente impulsionada pela redu-
ção de 18,4% na produção de peças e 
partes para a indústria de bens durá-
veis, bem como pela queda de 17,9% 
na produção de partes e peças para a 
indústria automobilística. 
A indústria de ferramentas também 
apresentou recuo na produção no 
período, de 8,9%, impulsionada pela 
queda de 9,9% na produção de ferra-
mentas manuais.
No ano de 2015 nota-se também uma 
queda de 11,7% na produção de abra-
sivos.

Tabela 02: Produção nos segmentos ABFA
Variação percentual | Janeiro a dezembro de 2015

Tabela 03: Evolução do emprego nos segmentos ABFA
Em número e variação percentual | Janeiro a dezembro de 2015

Segmentos

Variação percentual (%)

dez15/
dez14

2015/ 
2014

Indústria de ferramentas -19,1 -8,9

Ferramentas manuais -23,0 -9,9

Ferramentas industriais -16,0 -8,1

Indústria de usinagem -23,5 -13,9

Partes e peças para a indústria automobilística -26,9 -17,9

Partes e peças para a indústria de bens duráveis -22,9 -18,4

Partes e peças para a indústria de máquinas e equipamentos -17,4 -2,4

Partes e peças para a indústria de produtos para a saúde -14,9 0,5

Indústria de artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço -18,6 -12,0

Utensílios de mesa -16,7 -11,3

Artefatos e ferragens para a construção civil -21,4 -13,3

Artefatos e utensílios para uso doméstico geral -16,7 -11,3

Total abrasivos (indicador) -19,6 -11,7

ABFA -20,7 -11,5

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Websetorial

Fonte: Caged/ MTE e RAIS 2014 | Elaboração: Websetorial

Segmentos

2015 2014 Saldo das 
contratações

Variação 
percentual (%)Dezembro Dezembro

A B A - B A/ B -1

ABFA 242.291 269.626 -27.335 -10,1 

Ferramentas, artefatos e usinagem (SINAFER) 220.548 246.070 -25.522 -10,4 

Artigos de cutelaria, facas e talheres 8.022 8.490 -468 -5,5 

Demais artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço 127.832 144.278 -16.446 -11,4 

Ferramentas 21.714 23.096 -1.382 -6,0 

Instrumentos de medição 22.548 25.050 -2.502 -10,0 

Usinagem pura, sem partes e peças 40.432 45.156 -4.724 -10,5 

ABRASIVOS (SINAESP) 21.743 23.556 -1.813 -7,7 

Lixas, rebolos e discos 21.743 23.556 -1.813 -7,7 
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Desempenho do emprego na indústria

Comércio exterior na indústria

De acordo com os dados do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social, 
a indústria brasileira de ferramentas, 
abrasivos e usinagem registrava 242,3 
mil pessoas empregadas em dezem-
bro de 2015, número 10,1% menor do 
que o nível de emprego verificado em 
dezembro de 2014. No ano de 2015, 
foram fechados 27.335 postos de tra-
balho pelo setor. 
O saldo da diferença entre as contra-
tações e demissões foi negativo em 
todos os segmentos do setor, com 
destaque para o de “demais artefatos, 
utensílios e ferragens”, com fechamen-
to de 16.446 postos de trabalho.

Exportações: No ano de 2015, a in-
dústria brasileira de ferramentas, abra-
sivos e usinagem exportou US$ 530 
milhões em produtos, o que represen-
tou um recuo de 6,7% no valor expor-
tado em relação ao ano de 2014. As 
exportações, em peso, somaram 42,9 
mil toneladas, volume 1,1% maior do 
que o verificado no ano anterior. 
Importações: Em 2015, as importa-
ções do setor chegaram a US$ 1,3 
bilhão, resultado 18,3% abaixo do ve-
rificado no ano de 2014. No mesmo 
período, a indústria de ferramentas, 
abrasivos e usinagem importou 126 
mil toneladas, volume 10,6% inferior 
ao verificado em 2014.

Gráfico 01: Evolução do emprego
Em número e variação percentual | Dezembro de 2008 a 2015

Fonte: Caged/ MTE e RAIS 2014 | Elaboração: Websetorial

Argentina: No ano de 2015, as exportações brasileiras de produtos do setor 
destinados à Argentina totalizaram US$ 60,9 milhões, com crescimento de 
23,6% em relação ao ano de 2014. Em peso, as exportações para a Argentina  
somaram 5,2 mil toneladas, com incremento de 22,1%, na mesma comparação.
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Comércio exterior na indústria

Segmentos
2015 2014 Variação percentual (%)

Dezembro 12 meses Dezembro 12 meses Mensal 12 meses

Exportações

ABFA 42.678 529.990 50.111 568.332 -14,8 -6,7 

Ferramentas (SINAFER) 36.723 462.608 44.294 497.254 -17,1 -7,0 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 8.626 126.986 13.121 126.842 -34,3 0,1 

Ferramentas industriais 9.576 113.866 8.196 111.296 16,8 2,3 

Ferramentas manuais 14.289 147.255 14.905 161.015 -4,1 -8,5 

Instrumentos de medição 194 8.578 401 7.335 -51,7 17,0 

Metal duro 304 17.186 1.694 29.119 -82,0 -41,0 

Serras 3.735 48.737 5.977 61.647 -37,5 -20,9 

Abrasivos (SINAESP) 5.955 67.382 5.817 71.078 2,4 -5,2 

Importações

ABFA 91.811 1.324.539 114.656 1.622.206 -19,9 -18,3 

Ferramentas (SINAFER) 79.044 1.104.547 97.674 1.370.596 -19,1 -19,4 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 13.537 284.314 25.999 331.932 -47,9 -14,3 

Ferramentas industriais 43.423 461.560 40.807 606.676 6,4 -23,9 

Ferramentas manuais 10.556 204.083 18.222 229.976 -42,1 -11,3 

Instrumentos de medição 6.712 50.170 4.166 61.078 61,1 -17,9 

Metal duro 3.286 66.960 5.478 97.194 -40,0 -31,1 

Serras 1.529 37.459 3.003 43.741 -49,1 -14,4 

Abrasivos (SINAESP) 12.767 219.992 16.982 251.610 -24,8 -12,6 

Segmentos
2015 2014 Variação percentual (%)

Dezembro 12 meses Dezembro 12 meses Mensal 12 meses

Exportações

ABFA 4.583 60.902 3.472 49.287 32,0 23,6 

Ferramentas (SINAFER) 3.632 49.520 2.884 39.102 26,0 26,6 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 2.013 16.072 1.042 12.452 93,1 29,1 

Ferramentas industriais 603 19.105 1.057 11.466 -43,0 66,6 

Ferramentas manuais 842 9.643 375 9.904 124,8 -2,6 

Instrumentos de medição 5 763 2 543 135,0 40,6 

Metal duro 23 70 8 198 211,7 -64,5 

Serras 146 3.865 400 4.539 -63,4 -14,8 

Abrasivos (SINAESP) 950 11.383 588 10.185 61,5 11,8 

Tabela 04: Comércio exterior brasileiro
Em mil dólares e variação percentual | Janeiro a dezembro de 2015

Tabela 05: Exportações brasileiras para a Argentina
Em mil dólares e variação percentual | Janeiro a dezembro de 2015

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial


