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INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE FERRAMENTAS, 

ABRASIVOS E USINAGEM

Desempenho dos setores automobilístico e de construção
Automobilístico:  No primeiro tri-
mestre de 2016, segundo a Anfavea, 
a produção de autoveículos declinou 
27,8%, em comparação ao mesmo 
período de 2015. Em 12 meses, o re-
cuo da produção é de 25,7%. Devido 
ao mau desempenho histórico das 
montadoras em 2015, o setor inicia 
2016 com novas medidas de cortes. O 
mercado de veículos não tem expec-
tativas de melhora. Por isso, as mon-
tadoras decidiram estender os contra-
tos de lay-off (suspensão temporária 
de trabalho), assim como a semana 
reduzida e o programa PDV, de de-
missão voluntária. O setor já opera 
com menos da metade da sua capa-
cidade instalada, de 5 milhões de veí-
culos ao ano, com 64% de ociosidade. 
Para aproveitar o momento de câmbio 
favorável, a saída das montadoras, 
diante da crise doméstica, está sendo 
as exportações de veículos. 
Construção Civil: Além de estarem 
enfrentando uma crise de reputação 
por causa das investigações de seus 

Tabela 01: Desempenho da produção na indústria brasileira
Variação percentual | Janeiro a março de 2016

Segmentos
Variação percentual (%)

Ac. ano 12 meses

Indústria

Indústria de Transformação -11,1 -10,6

Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos -17,0 -14,0

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais -12,6 -13,1

Máquinas e Equipamentos -23,7 -18,5

Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias -27,79 -27,8

Construção Civil - Produção

Produtos típicos da Construção Civil -17,1 -15,5

Construção Civil - Vendas*

Volume -14,8 -9,5 

Receita -10,9 -5,1 

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

sócios e executivos pela “Operação 
Lava Jato”, as grandes empresas de 
construção civil sofrem outra seria 
ameaça. Diante da redução orça-
mentária, a União e os estados não 
celebraram nenhum novo acordo com 
empreiteiras no ano de 2015. As gran-
des empreiteiras, como a Odebrecht, 
Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, 
entre outras, têm 31% das suas recei-
tas no Brasil provenientes de obras 
públicas. Como reflexo, cerca de 157 
mil vagas de emprego na construção 
pesada foram fechadas no ano pas-
sado e o contingente de empregados 
recuou para os níveis de 2008.  As 
empreiteiras sofrem com a falta de 
novas obras, com o atraso com pa-
gamentos e com uma sequência de 
rescisões contratuais. Em virtude da 
falta de obras no âmbito federal, as 
construtoras estão apostando nos 
estados e municípios, bem como nas 
parcerias público-privadas. No Esta-
do de São Paulo por exemplo, estão 
previstos investimentos de R$ 10,78 

bilhões para conceder à iniciativa pri-
vada 2.266 quilômetros de estradas 
neste ano, com 50% de capital próprio 
e 50% de terceiros. 
Desempenho da indústria geral: 
Os setores consumidores de pro-
dutos das associadas da ABFA têm 
apresentado reduções nas suas ati-
vidades, segundo dados da PIM-PF 
(índice de produção física), do IBGE.  
No primeiro trimestre de 2016, os se-
tores que apresentaram as maiores 
quedas foram a indústria de veículos 
automotores, reboques e carrocerias  
(-27,79%) e máquinas e equipamen-
tos (-23,7%). Na indústria, os produ-
tos típicos da construção civil também 
apresentaram reduções nas ativida-
des produtivas no período em análi-
se, de 17,1%.  No comércio, as ven-
das em volume dos produtos típicos 
da construção civil, no acumulado de 
janeiro a fevereiro, último dado dispo-
nível, recuaram 14,8% e a receita do 
setor declinou 10,9%.
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Desempenho da produção industrial no setor

Desempenho do emprego na indústria

A indústria brasileira de ferramentas, 
abrasivos e usinagem registrou que-
da de 15,3% na atividade produtiva 
no primeiro trimestre de 2016. Entre 
os segmentos que compõem o setor, 
a indústria de usinagem apresentou 
a redução mais expressiva, de 21%, 
fortemente influenciada pela redução 
de 28% na produção de peças e par-
tes para a indústria de bens duráveis, 
bem como pela queda de 24% na 
produção de partes e peças para a 
indústria automobilística. 
A indústria de ferramentas também 
apresentou recuo de 10% na produ-
ção no trimestre, refletindo a queda 
de 12% na produção de ferramentas 
manuais.

Tabela 02: Produção nos segmentos ABFA
Variação percentual | Janeiro a março de 2016

Tabela 03: Evolução do emprego nos segmentos ABFA
Em número e variação percentual | Janeiro a março de 2016

Segmentos
Variação percentual (%)

Ac. ano 12 meses

Indústria de ferramentas -10,2 -10,3

Ferramentas manuais -11,7 -11,2

Ferramentas industrias -8,9 -9,6

Indústria de usinagem -20,6 -16,7

Partes e peças para a indústria automobilística -23,6 -20,6

Partes e peças para a indústria de bens duráveis -28,3 -21,4

Partes e peças para a indústria de máquinas e equipamentos -7,3 -4,2

Partes e peças para a indústria de produtos para a saúde -11,2 -4,7

Indústria de artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço -15,0 -13,8

Utensílios de mesa -13,7 -12,7

Artefatos e ferragens para a construção civil -17,1 -15,5

Artefatos e utensílios para uso doméstico geral -13,7 -12,7

Abrasivos (indicador) -16,2 -14,0

ABFA -15,3 -13,5

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Websetorial

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

Segmentos

2016 2015 Saldo das 
contratações

Variação 
percentual (%)Março Dezembro

A B A - B A/ B -1

ABFA 238.246 242.291 -4.045 -1,7 

Ferramentas, artefatos e usinagem (SINAFER) 216.636 220.548 -3.912 -1,8 

Artigos de cutelaria, facas e talheres 8.024 8.022 2 0,0 

Demais artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço 125.476 127.832 -2.356 -1,8 

Ferramentas 21.580 21.714 -134 -0,6 

Instrumentos de medição 22.020 22.548 -528 -2,3 

Usinagem pura, sem partes e peças 39.536 40.432 -896 -2,2 

ABRASIVOS (SINAESP) 21.610 21.743 -133 -0,6 

Lixas, rebolos e discos 21.610 21.743 -133 -0,6 
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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 238 
mil pessoas empregadas em março 
de 2016, contingente 11,5% menor do 
que o nível de emprego verificado em 
março de 2015. Na comparação de 
março de 2016 com março de 2015, 
já foram fechados 30,9 mil postos de 
trabalhos nas indústrias representa-
das pela ABFA. O saldo da diferença 
entre as contratações e demissões 
foi negativo em quase todos os seg-
mentos do setor, com destaque para 
o desempenho de “demais artefatos, 
utensílios e ferragens”, com fecha-
mento de 18.457 postos de trabalho. 
No primeiro trimestre de 2016, foram 
fechados 4 mil vagas.

Exportações: No primeiro trimestre 
de 2016, a indústria brasileira de ferra-
mentas, abrasivos e usinagem expor-
tou US$ 109 milhões em produtos, o 
que representou um recuo de 13,2% 
no valor exportado em relação ao mes-
mo período de 2015. As exportações, 
em peso, somaram 10,1 mil toneladas, 
volume 5,8% maior do que o verificado 
em igual período do ano anterior. 
Importações: No acumulado de janei-
ro a março de 2016, as importações do 
setor chegaram a US$ 250,2 milhões, 
resultado 33,1% abaixo do verificado 
no ano de 2015. No mesmo período, 
a indústria de ferramentas, abrasivos 
e usinagem importou 24,2 mil tonela-
das, volume 34,9% inferior ao verifica-
do em 2015.

Gráfico 01: Evolução do emprego
Em número e variação percentual | Dezembro de 2008 a 2016

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

Argentina: No primeiro trimestre de 2016, as exportações brasileiras de produ-
tos do setor destinados à Argentina totalizaram US$ 17,8 milhões, com cresci-
mento de 51,9% em relação a 2015. Em peso, as exportações para a Argentina 
somaram 1,7 mil toneladas, com incremento de 83,8%, na mesma comparação.
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Comércio exterior na indústria

Segmentos
2016 2015 Variação percentual (%)

Ac. ano 12 meses Ac. ano 12 meses Ac. ano 12 meses

Exportações

ABFA 109.279 513.433 125.837 563.520 -13,2 -8,9 

Ferramentas (SINAFER) 94.403 446.925 110.087 494.707 -14,2 -9,7 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 25.939 119.705 33.220 133.803 -21,9 -10,5 

Ferramentas industriais 28.224 115.590 26.500 107.448 6,5 7,6 

Ferramentas manuais 28.004 142.506 32.753 160.277 -14,5 -11,1 

Instrumentos de medição 1.541 8.041 2.079 7.739 -25,9 3,9 

Metal duro 1.101 13.203 5.085 28.693 -78,3 -54,0 

Serras 9.594 47.881 10.450 56.746 -8,2 -15,6 

Abrasivos (SINAESP) 14.876 66.508 15.750 68.813 -5,5 -3,3 

Importações

ABFA 250.212 1.200.922 373.829 1.547.128 -33,1 -22,4 

Ferramentas (SINAFER) 201.006 992.582 312.971 1.300.334 -35,8 -23,7 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 46.902 245.292 85.925 332.636 -45,4 -26,3 

Ferramentas industriais 94.016 436.149 119.428 539.390 -21,3 -19,1 

Ferramentas manuais 33.759 174.452 63.391 232.009 -46,7 -24,8 

Instrumentos de medição 7.388 45.667 11.892 58.224 -37,9 -21,6 

Metal duro 12.618 58.653 20.924 94.320 -39,7 -37,8 

Serras 6.322 32.370 11.412 43.756 -44,6 -26,0 

Abrasivos (SINAESP) 49.207 208.340 60.858 246.794 -19,1 -15,6 

Segmentos
2016 2015 Variação percentual (%)

Ac. ano 12 meses Ac. ano 12 meses Ac. ano 12 meses

Exportações

ABFA 17.785 66.981 11.706 52.243 51,9 28,2 

Ferramentas (SINAFER) 15.438 56.084 8.874 41.511 74,0 35,1 

Ferramentas elétricas e pneumáticas 4.037 16.879 3.231 14.646 25,0 15,3 

Ferramentas industriais 7.254 23.553 2.807 12.171 158,5 93,5 

Ferramentas manuais 3.139 10.545 2.237 10.280 40,3 2,6 

Instrumentos de medição 79 754 89 491 -11,0 53,3 

Metal duro 7 77 1 148 605,7 -48,0 

Serras 921 4.276 510 3.776 80,5 13,3 

Abrasivos (SINAESP) 2.347 10.897 2.832 10.732 -17,1 1,5 

Tabela 04: Comércio exterior brasileiro
Em mil dólares e variação percentual | Janeiro a março de 2016

Tabela 05: Exportações brasileiras para a Argentina
Em mil dólares e variação percentual | Janeiro a março de 2016

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial


