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INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE FERRAMENTAS, 

ABRASIVOS E USINAGEM

DESEMPENHO DOS SETORES AUTOMOBILÍSTICO E DE CONSTRUÇÃO

    Automobilístico : Em junho de 2016, 
segundo a Anfavea, a produção de au-
toveículos chegou a 182,6 mil unida-
des, 3% abaixo do registrado em junho 
de 2015 (188,2 mil ). No acumulado do 
ano, de janeiro a junho , a produção de 
veículos teve uma redução de 21,2%, 
em relação ao mesmo período de 2015, 
e as vendas de veículos novos caíram 
25,4%, na mesma em comparação. As 
perspectivas da entidade  são de que o 
ano será fechado com queda de 19% 
nas vendas e de 5,5% na produção. O 
alto endividamento das famílias e a per-
da de renda, em conjunto com os pre-
ços altos e dificuldades de crédito, têm 
inibido as compras. A população de bai-
xa renda praticamente saiu do mercado 
de carros novos no Brasil.
    Construção civil:  A construção civil 
enfrenta uma das maiores crises das 
últimas décadas e sua recuperação 
tende a ser lenta, em virtude da falta 

TABELA 01| 
Desempenho da produção na indústria brasileira
VARIAÇÃO PERCENTUAL | JANEIRO A JUNHO DE 2016

Segmentos
Variação percentual (%)

Ac.ano 12 meses

Indústria

Indústria de Transformação -8,5 -10,1

Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos -15,5 -15,4

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais -18,2 -17,9

Máquinas e Equipamentos -16,0 -17,0

Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias -21,2 -26,8

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários -20,9 -24,3

Fabricação de caminhões e ônibus -26,9 -40,7

Construção Civil - Produção

Produtos típicos da Construção Civil -13,31 -15,25

Construção Civil - Vendas*

Volume -13,0 -12,4

Receita -9,7 -8,5

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
Nota : *Dados de vendas estão atualizados até maio, último dado disponivel pelo IBGE

de recursos para financiar a habitação 
e a infraestrutura. A descapitalização 
das empresas também tem sido um 
agravante para a retomada de inves-
timentos. Outros pontos de estrangula-
mento do setor são o crédito, escasso 
e caro, e a incerteza do consumidor 
diante da inflação, que corrói os salá-
rios, e o risco de desemprego. 
    A esperança do setor vem da polí-
tica econômica do novo governo, que 
parece já influenciar o ânimo de cons-
trutores e incorporadores. O Sindicato 
da Indústria de Construção Civil do 
Estado de São Paulo (Sinduscon–SP) 
prevê que o PIB da construção civil de-
verá recuar 5% em 2016, com possível 
recuperação somente em 2018. 
    Comércio Exterior: No primeiro se-
mestre de 2016, a indústria brasileira de 
ferramentas, abrasivos e usinagem ex-
portou US$ 239 milhões em produtos, 
o que representou um recuo de 13% no 

valor exportado em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015. Já as importações no acu-
mulado de janeiro a junho de 2016, che-
garam a US$ 486 milhões, resultado 30% 
abaixo do verificado no mesmo período de 
2015, com queda de 22% em 12 meses. 
As exportações brasileiras de produtos do 
setor destinados à Argentina totalizaram 
US$ 17,8 milhões, com crescimento de 
51,9% em relação a 2015. 
    Desempenho da indústria geral: 
Os setores consumidores de produtos 
das associadas da ABFA têm apresen-
tado reduções nas suas atividades, 
segundo dados da PIM-PF (índice de 
produção física), do IBGE.  No acu-
mulado de janeiro a junho de 2016, os 
setores que apresentaram as maiores 
retrações foram a indústria de fabrica-
ção de caminhões e ônibus (-26,9%) e 
a de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-21,2%). 
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DESEMPENHO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO SETOR

    A indústria brasileira de ferramentas, 
abrasivos e usinagem registrou queda 
de 13% na atividade produtiva no acu-
mulado de janeiro a junho de 2016, na 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior. Entre os segmentos que 
compõem o setor, a indústria de usina-
gem apresentou a redução mais expres-
siva, de 16,2%, fortemente influenciada 
pela redução de 21% na produção de 
peças e partes para a indústria de bens 
duráveis, bem como pela queda de 
18,4% na produção de partes e peças 
para a indústria automobilística. 
    A indústria de ferramentas apre-
sentou recuo de 10,4% na produção 
no período em análise, refletindo a 
queda de 10,8% na produção de fer-
ramentas industriais.
    O nível geral de produção do se-
tor está 22% abaixo do verificado em 
2012, ano de início da nova série do 
IBGE.(Gráfico 1)

TABELA 02 |
Produção nos segmentos ABFA
VARIAÇÃO PERCENTUAL | JANEIRO A JUNHO DE 2016

Segmentos
Variação percentual (%)

Ac.ano 12 meses

Indústria de ferramentas -10,4 -11,3

Ferramentas manuais -10,1 -11,8

Ferramentas industriais -10,8 -10,9

Indústria de usinagem -16,2 -17,2

Partes e peças para a indústria automobilística -18,4 -20,7

Partes e peças para a indústria de bens duráveis -21,0 -21,4

Partes e peças para a indústria de máquinas e equipamentos -3,2 -1,3

Partes e peças para a indústria de produtos para a saúde -13,2 -11,4

Indústria de artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço -11,4 -13,5

Utensílios de mesa -10,2 -12,4

Artefatos e ferragens para a construção civil -13,3 -15,2

Artefatos e utensílios para uso doméstico geral -10,2 -12,4

Abrasivos (indicador) -13,5 -14,3

ABFA -13,0 -14,1

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Websetorial

Gráfico 01|
Desempenho da produção ABFA
ÍNDICE MÉDIA MÓVEL TRIMESTRAL (MAR2012 A JUN2016)

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Websetorial
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DESEMPENHO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA

    De acordo com os dados do Minis-

tério do Trabalho, a indústria brasileira 

de ferramentas, abrasivos e usinagem 

registrava 233 mil pessoas emprega-

das em junho de 2016, contingente 

3,6% menor do que o nível de empre-

go verificado em dezembro de 2015. 

Na comparação de junho de 2016 com 

dezembro de 2015, já foram fechados 

8,7 mil postos de trabalhos nas indús-

trias representadas pela ABFA. O sal-

do da diferença entre as contratações 

e demissões foi negativo em  todos 

os segmentos do setor, com desta-

que para o desempenho de “demais 

artefatos, utensílios e ferragens”, com 

fechamento de 4,8 mil postos de tra- Fonte: Caged/ MTE e RAIS 2014 | Elaboração: Websetorial

Gráfico 02|
Evolução do emprego
EM NÚMERO E VARIAÇÃO PERCENTUAL | DEZEMBRO DE 2009 A 2016

DESEMPENHO DO EMPREGO NA INDÚSTRIA

TABELA 03| 
Evolução do emprego nos segmentos ABFA
EM NÚMERO E VARIAÇÃO PERCENTUAL | JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

Segmentos

2016 2015 Saldo das 
contratações

Variação 
percentual (%)Junho Dezembro

A B A - B A/ B -1

ABFA 233.534 242.291 -8.757 -3,6

Ferramentas, artefatos e usinagem (SINAFER) 212.344 220.548 -8.204 -3,7

Artigos de cutelaria, facas e talheres 7.909 8.022 -113 -1,4

Demais artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço 122.976 127.832 -4.856 -3,8

Ferramentas 21.260 21.714 -454 -2,1

Instrumentos de medição 21.602 22.548 -946 -4,2

Usinagem pura, sem partes e peças 38.597 40.432 -1835 -4,5

ABRASIVOS (SINAESP) 21.190 21.743 -553 -2,5

Lixas, rebolos e discos 21.190 21.743 -553 -2,5
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Segmentos
2016 2015 Variação percentual (%)

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

Exportações

ABFA 239 596 275 667 -13,2 -10,6

Ferramentas (SINAFER) 207 519 242 587 -14,5 -11,7

Ferramentas elétricas e pneumáticas 56 138 66 154 -14,4 -10,8

Ferramentas industriais 53 133 55 127 -4,7 4,4

Ferramentas manuais 67 162 78 189 -14,1 -14,3

Instrumentos de medição 3 9 5 10 -35,9 -8,2

Metal duro 2 12 11 31 -78,5 -83,2

Serras 26 64 28 74 -7,4 103,3

Abrasivos (SINAESP) 32 78 33 80 -3,3 -3,0

Importações

ABFA 486 1.326 697 1.702 -30,2 -22,1

Ferramentas (SINAFER) 388 1.086 582 1.427 -33,3 -23,9

Ferramentas elétricas e pneumáticas 91 262 165 384 -44,8 -31,8

Ferramentas industriais 176 484 216 556 -18,6 -12,9

Ferramentas manuais 62 185 113 264 -44,8 -29,9

Instrumentos de medição 18 52 25 67 -26,7 -22,9

Metal duro 27 67 40 104 -31,6 -36,1

Serras 13 36 22 51 -43,1 -29,2

Abrasivos (SINAESP) 98 240 115 275 -14,4 -12,9

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 JUNHO DE 2016

TABELA 05| 
Exportações brasileiras para a Argentina
EM MIL DÓLARES E VARIAÇÃO PERCENTUAL | JANEIRO A JUNHO DE 2016

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial

Fonte: Aliceweb/ SECEX | Elaboração: Websetorial


