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SIDERURGIA
Demissões: 710 demitidos e mais
180 com emprego ameaçado em
Sete Lagoas-MG, principal polo do
estado (maior produtor do país)
Produção: apenas 40% da
capacidade instalada (10
siderúrgicas fechadas e 23 fornos
desligados só em Sete Lagoas)
Problemas: câmbio, custo do
minério e retração dos mercado
externo (EUA e Europa) e interno
(menor demanda dos fabricantes de
aço)

FUNDIÇÃO
Demissões: ameaças de demissões
em MG, segundo maior produtor
nacional que emprega 76 mil
trabalhadores
Produção: abaixo da capacidade de
1,170 milhão de toneladas em
Minas; queda nas exportações,
principalmente para os EUA
Problemas: retração dos mercados
externo e interno e concorrência
com importados

TÊXTIL
Demissões: 1,1 mil demitidos entre
janeiro e setembro em todo o país (no
mesmo período de 2010, o saldo foi
positivo em 56 mil). A crise adiou a
criação de 200 mil empregos
Produção: queda de 14,5% na
produção (jan-set); previsão de déficit
comercial de US$ 5 bilhões em 2011
Problema: concorrência com
importados

VESTUÁRIO
Demissões: 15 mil empregos
devem desaparecer até o fim do
ano. 70% dos trabalhadores do
setor são mulheres e 40% são
chefes de família
Produção: queda de 11% na
produção (jan-set): 80% são
pequenas e médias empresas
Problema: concorrência com
importados

AUTOPEÇAS
Demissões: previsão de 20 mil
demissões, que devem começar
no início do ano que vem,
quando os acordos com os
sindicatos que ainda protegem
os trabalhadores perderem a
validade
Produção: ritmo de crescimento
caiu de 10% no ano passado
para 1,15% nos últimos 12
meses
Problemas: freio na produção de
carros e entrada de importados

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PESADOS (Bens de capital)
Demissões: estão previstas nos
próximos quatro meses (o setor
emprega 263 mil trabalhadores
em todo o país)
Produção: 82% da capacidade;
encomendas para apenas 17
semanas, contra 26 semanas
em 2008
Problemas: concorrência com
importados e retração do
mercado interno

FONTES: entidades empresariais e sindicatos

A conjuntura em cada área

Turbulência global já afeta empregos no Brasil
Setores industriais sofrem com a queda da demanda e a invasão de importados. Empresas planejam demissões

Gabriela Valente, Geralda Doca
e Martha Beck

economia@oglobo.com.br

● BRASÍLIA. A turbulência finan-
ceira que assola o mundo este
ano já se transformou em crise
real na economia brasileira, ata-
cando em cheio o lado mais
fraco: os trabalhadores. Levan-
tamento do GLOBO mostra que,
só nos setores siderúrgico e têx-
til de Minas Gerais, 1.890 vagas
foram fechadas nos últimos me-
ses. No ramo de autopeças de
São Paulo, a parada de produção
colocou pelo menos outros mil
trabalhadores em férias coleti-
vas e 500 poderão acabar na rua
antes do Natal.

A situação, segundo associa-
ções e sindicalistas, tende a pio-
rar ante a freada brusca no ter-
ceiro trimestre: 35 mil postos, só
em fábricas de vestuário e au-
topeças, correm risco de de-
saparecer nos próximos três me-
ses. E mais de 200 mil no setor
têxtil deixarão de ser abertos.

O argumento é o mesmo para
setores diferentes: a crise en-
colhe os mercados do mundo
inteiro. Sem ter onde desaguar a
produção, o Brasil virou refúgio
pelo vigor do mercado interno
que ainda está aquecido. O país
recebe importações, como as da
China, que invadem o comércio
a um preço menor, enquanto a
economia desacelera e a indús-
tria perde fôlego. Só no Rio, as
encomendas de papelão para
embalagens caíram 6,7% em se-
tembro. O setor é um dos pri-
meiros a refletir o pessimismo.

Setor siderúrgico
vive situação crítica

Em Minas Gerais, os setores
mais afetados ainda ensaia-
vam sair da crise de 2008. Po-
rém, segundo dados da Fe-
deração das Indústrias do es-
tado (Fiemg), os segmentos
siderúrgico, de fundição e de
máquinas e equipamentos pe-
sados voltaram a enfrentar sé-
rios problemas. Fábricas são
fechadas e há demissões.

Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Se-
te Lagoas (MG), Ernane Dias,
três siderúrgicas já fecharam e
cortaram 710 trabalhadores e
uma outra está prestes a parar

e demitir mais 180:
— A situação do parque si-

derúrgico está muito crítica.
Forte no ramo de fundições, o

Centro-Oeste mineiro, que faz do
estado o segundo maior pro-
dutor do país, também enfrenta
dificuldades e coloca em risco o
emprego de 76 mil trabalhado-
res. Segundo Afonso Gonzaga,
presidente do Sindicato da Fun-
dição de Minas Gerais, se o Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) estivesse a todo
vapor, o setor estaria bem, pois
forneceria peças para as obras.

Já o segmento de produção de
equipamentos pesados se agarra
à Petrobras, que tem índice de
nacionalização obrigatória, para
segurar os empregos. Segundo
Marcelo Veneroso, diretor da as-

sociação dos fabricantes (Abi-
maq), as encomendas só são
suficientespara17semanas, con-
tra média histórica de 26.

— Há forte tendência de de-
missões nos próximos quatro
meses, se nada mudar — diz.

No setor de vestuário, segun-
do a presidente do Sindicato das
Costureiras em São Paulo, Eu-
nice Cabral, 15 mil funcionários
deverão perder o emprego até o
fim do ano. No setor têxtil como
um todo, 1,1 mil empregos foram
extintos somente em setembro.
E a previsão é que 200 mil postos
de trabalho deixarão de ser cria-
dos, segundo a Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil (Abit),
ante a invasão chinesa.

Segundo o presidente da For-
ça Sindical, Paulo Pereira da Sil-

va, algumas empresas dão sinais
de que quebrarão antes do fim
do ano. Ele cita uma fábrica
paulista de tubos para cosmé-
ticos com 60 anos, que não deve
conseguir se reerguer e deve
dispensar os 700 trabalhadores.

Iedi: efeitos da crise
aparecerão mês que vem
O pessimismo é ainda maior

no setor de autopeças. Para o
presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo, Miguel
Torres, se o ritmo se mantiver,
80% da indústria quebram nos
próximos anos. O setor crescia a
uma velocidade de 5,3% até
agosto, mas deve encerrar o ano
com 1% depois de um mergulho
no último trimestre. Isso pode
gerar 20 mil dispensas.

As montadoras botaram o pé
no freio porque estão com me-
nos capital após remeterem lu-
cro para salvar as matrizes lá
fora. A associação do setor (An-
favea) afirma que não há crise,
mas a produção caiu 8,6% em
setembro, de acordo com dados
da própria entidade.

— As vendas cresciam a 10%
no ano passado e devemos cres-
cer 1% em 2011 por causa, apa-
rentemente, das importações.
As demissões devem ser entre
15 e 20 mil pessoas no setor —
afirma o presidente do Sindi-
peças (produtores de autope-
ças), Paulo Butori.

O Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial
(Iedi) diz que o quadro pode
ficar pior, porque o principal

impacto até agora é o adia-
mento de investimentos.

— Os efeitos da crise che-
garam este mês na economia
real, mas as estatísticas só vão
mostrar isso no mês que vem
— diz o economista do Iedi,
Júlio de Almeida.

Para Flávio Castelo Branco, da
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), o terceiro trimestre
deste ano, ao contrário do ocorre
tradicionalmente, foi fraco. Da-
dos divulgados nesta semana pe-
la entidade mostram ajustes nos
estoques elevados e queda na
produção. O presidente da Fe-
deração das Indústrias de São
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, defen-
de que o governo tome medidas
para evitar retração do consumo
e uma contaminação geral. ■

.

Para Firjan, Rio tem
a economia blindada
Setor de petróleo sustenta estado

Com diploma, sem emprego e endividados
Fernanda Godoy

fgodoy@oglobo.com.br

Correspondente

● NOVA YORK. Quando o presidente
Barack Obama anunciou, na quarta-
feira, regras mais suaves para os
programas de crédito para estudan-
tes universitários, tocou num pro-
blema que aflige milhões de ame-
ricanos. Os usuários dessa moda-
lidade de financiamento nos EUA já
acumulam dívidas que se aproxi-
mam do US$ 1 trilhão, e pela pri-
meira vez ultrapassaram o montante
devido em cartões de crédito.

Em seu discurso, Obama lembrou
que ele e a mulher, Michelle, se
formaram (ele em Harvard, ela em
Princeton), com uma dívida com-
binada de US$ 120 mil em finan-
ciamentos para estudantes.

— Juntamos dívidas, em vez de
patrimônio. Levamos quase dez
anos para pagar, e nesse período
tivemos Malia e Sasha e precisá-
vamos começar a poupar para a
faculdade delas — disse Obama.

O presidente abordou dois pontos
cruciais: a mobilidade social trazida
pelo diploma do curso superior, ainda
mais quando é de uma universidade
da Ivy League, a elite acadêmica ame-
ricana, e a responsabilidade de pou-
par para que o projeto da educação
dos filhos não fique cada vez mais
distante. São pontos relacionados à
ideia do “sonho americano” e, para
uma parte crescente da população
dos EUA, ambos estão ganhando mais
contornos de pesadelo. Em média, os
americanos estão se formando com
US$ 27 mil em dívidas. A cada ano,
cem mil estudantes universitários, um
em cada 8, se formam com um ex-
cesso de dívidas (mais de US$ 45 mil)
e encontram um mercado de trabalho
com taxa de desemprego de 9%.

— Tenho visto muitas histórias de
horror. Há uma tendência clara de
queda na acessibilidade às univer-
sidades, as pessoas de baixa renda
vão ser afastadas da educação de
terceiro grau — diz Mark Kantrowitz,
fundador dos sites FinAid.org e
FastWeb.com, por meio dos quais

foram atendidas, neste ano, mais de 9
milhões de pessoas com dificuldades
para equacionar suas finanças.

Kanene Holder, mestre em edu-
cação, 31 anos, desempregada, con-
ta que sua formação na Universi-
dade Howard e no City College de
Nova York custou US$ 100 mil. Ela
não tem dívidas em seu nome, mas o
ônus está com os pais.

— Eles estão tendo dificuldade de
pagar a hipoteca da casa, por causa
do peso dessas dívidas, e eu estou
desempregada. Se você compra um
carro e ele dá defeito, você vai à
concessionária reclamar. O que se
faz com um diploma que não leva a
um emprego? — pergunta Kanene.

O nível de inadimplência vem
crescendo. No segundo trimestre,
11,2% dos empréstimos para estu-
dantes estavam com mais de 90 dias
de atraso, em comparação com uma
média de cerca de 8% antes da crise
de 2008. Nos empréstimos conce-
didos a estudantes por instituições
privadas, o percentual de devedores
foi de 5,4%, segundo dados da agên-
cia de classificação de risco Mo-
ody’s, 2,5 vezes maior do que o
número de antes da recessão.

O crédito estudantil já foi citado
como o mais novo exemplo de uma
bolha prestes a explodir, mas es-
pecialistas ouvidos pelo GLOBO dis-
cordam.

A analista Barbara Lambotte, que
lidera a equipe da agência Moody’s
para a classificação de risco na área
de empréstimos para estudantes,
destaca que 90% das dívidas de es-
tudantes estão nas mãos do governo
federal, quer como empréstimos di-
retos ou naqueles em que o governo
garante o pagamento. No ano escolar
2010/2011, o governo dos EUA con-
cedeu empréstimos aos estudantes
no valor de US$ 110 bilhões, en-
quanto o setor privado compareceu
com um volume estimado entre US$ 8
bilhões e US$ 10 bilhões.

— Se houver inadimplência, o pe-
so cairá sobre o governo e não sobre
um investidor individual. Essa é uma
distinção importante, pelo menos
do meu ponto de vista, porque eu
examino o mercado de securitização
— disse Barbara.

Mark Kantrowitz também afirma que
o fato de 90% das dívidas estarem
garantidas pelo governo previne risco
de desestabilização, e acrescenta:

— Apesar de tudo, o programa
ainda é lucrativo. E, se o governo
dos EUA ficar sem dinheiro para
empréstimos a estudantes, estare-
mos com problemas bem maiores.

A especialista da Moody’s afirma
que, após a crise das hipotecas, o
volume absoluto de financiamentos
no setor educacional vem crescen-
do, com mais pessoas precisando do
recurso para custear seus estudos.

— Há quatro ou cinco anos, parte
do financiamento para anuidades de
universidade estava vindo de em-
préstimos que tinham uma casa co-
mo garantia, o que claramente não é
mais uma opção — disse Barbara.

Ela nota ainda que o mercado
mudou depois da crise de 2007/2008
também no sentido de que as exi-
gências para a concessão de em-

préstimos ficaram mais rígidas.
— Desde 2009, os padrões foram

significativamente apertados, e o mer-
cado encolheu bastante. Achamos que,
com a nova securitização, melhores
garantias, o desempenho será melhor.
Mas dado o estresse econômico que
vivemos, ainda achamos que a pressão
pela inadimplência vai crescer.

As regras anunciadas na semana
passada por Obama valem apenas
para quem vai pegar novos emprés-
timos ou consolidar dívidas antigas
com novas. Elas estabelecem o pa-
gamento de 10% da renda, depois de
formado, ao longo de 20 anos, antes
que o saldo seja perdoado.

O movimento pela anistia das dí-
vidas vem crescendo, alimentado pelos
protestos do Ocupem Wall Street.

— Eu devo US$ 20 mil, o que não é
considerado muito, mas é uma soma
alta para uma família de trabalha-
dores. Quero uma moratória de to-
das as dívidas dos estudantes e que
os ricos sejam taxados para que
possamos ter acesso à educação —
disse a militante do OWS Yesenia
Barragan, 25 anos, formada em his-
tória pela Universidade de Columbia,
que teve ajuda de bolsa de estudo.

O advogado Robert Applebaum, au-
tor de uma petição com esse objetivo
que ganhou mais de 630 mil assi-
naturas de apoio e atraiu a atenção da
Casa Branca, diz que o problema só
está se agravando. Ele avalia que as
medidas de Obama foram um primeiro
passo, mas sabe que mudanças mais
profundasnãopodemacontecersema
aprovação do Congresso:

— Sei que a minha proposta é
radical, e as pessoas podem achar
que é injusta. Mas esse problema
está crescendo a cada dia. Para
quem não gosta da minha proposta,
pergunto: Qual é a sua solução?

PROTESTO EM NY: “Pago meu empréstimo quando bancos pagarem sua dívida”

Fernanda Godoy

● BRASÍLIA. A economia do
Rio é uma das mais blin-
dadas do país contra a cri-
se financeira internacio-
nal. Segundo a Federação
das Indústrias do Estado
do Rio (Firjan), a força
vem da indústria naval,
sustentada pela explora-
ção de petróleo que pre-
cisa de embarcações e pla-
taformas, e dos novos ne-
gócios gerados pela Copa
do Mundo e Olimpíadas.
Dados que serão divulga-
dos nesta semana, ante-
cipados pelo GLOBO, mos-
tram que o faturamento da
indústria cresceu 22,4%
em setembro contra o
mesmo mês de 2010.

A alta do dólar trouxe
mais dinheiro para o estado
porque aumentou o valor
pago em reais pelos pro-
dutos exportados. Segundo
a Firjan, a indústria de
transformação fluminense
cresce o triplo em relação
ao país. O Rio tem recorde

de exportações.
Construção civil e siderur-

gia crescem à sombra dos
investimentos dos eventos
esportivos. No mês passado,
o número de empregos cres-
ceu 0,6% por causa da fa-
bricação de bens de consumo
para o Natal. As vendas reais
tiveram uma alta de 7,7% em
setembro em relação ao mês
anterior. Apesar de mais pro-
tegida, a economia fluminen-
se sai ilesa dos impactos da
turbulência que sacode o
mundo. O número de horas
trabalhadas — indicador que
mais se aproxima da produ-
ção real de uma fábrica —
ficou estável em setembro.

— Ainda não há demis-
sões fortes, mas a economia
do Rio tem mostrado mais
resistência à crise, que só
bateu nas horas trabalha-
das e pela desaceleração de
contratações — garante o
gerente de Estudos Econô-
micos da Firjan, Guilherme
Mercês. (Gabriela Valente)

Universitários americanos já acumulam US$ 1 tri em dívidas. Cresce campanha por anistia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 out. 2011, Economia, p. 37.




