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1 INTRODUÇÃO
A crise hipotecária americana eclodiu em outubro de 2008 no Brasil. Seus impactos são 
mais do que conhecidos, principalmente pelo empoçamento de liquidez de capital mundial. 
A necessidade dos bancos mundo afora de cumprir seus compromissos financeiros reduziu 
abruptamente a concessão de crédito.

No Brasil, a indústria de transformação foi o setor que mais sentiu os impactos da 
crise internacional, dentre os quatro segmentos da indústria – extrativa, de transformação, 
construção civil e serviços industriais de utilidade pública.

Como reflexo da queda da atividade industrial, o mercado de trabalho do setor passou 
por um profundo ajuste, que se caracterizou como um dos mais fortes dos últimos anos. Esse 
artigo visa analisar os efeitos da crise no mercado de trabalho da indústria de transformação. 
Para isso, serão utilizados dados de horas trabalhadas e emprego do setor, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em pesquisa de periodicidade mensal chamada Indicadores 
Industriais; a produção física e os dados de Produto Interno Bruto (PIB), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em pesquisas mensais na Pesquisa Industrial 
Mensal de Produção Física (PIM-PF); e trimestrais, de Contas Nacionais.

Além desta introdução, o artigo foi dividido em mais três seções: a próxima seção 
analisa o impacto da crise na economia brasileira, assim como na produção da indústria 
de transformação; a terceira seção sintetiza como o mercado de trabalho da indústria de 
transformação adequou-se à crise; e uma quarta seção apresenta as considerações finais.

2 IMPACTO DA CRISE NO PIB E NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Em 2008, a economia brasileira vinha crescendo à média de 1,6% nos três primeiros tri-
mestres na comparação com o trimestre anterior. Se fosse mantido esse ritmo – ou seja, se 
no quarto trimestre do ano o crescimento também fosse de 1,6% –, o PIB de 2008 cresceria 
quase 7% naquele ano e não 5,2% como de fato ocorreu.

Os impactos negativos se mostraram na economia brasileira, no último trimestre de 
2008, de forma que o PIB recuasse 3,9% na comparação com o trimestre anterior e depois 
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–1,5% no primeiro trimestre de 2009 (na mesma base de comparação), quando se caracte-
rizou a recessão da economia brasileira.

A queda da produção industrial foi nitidamente mais forte do que a queda do PIB. 
A produção industrial (na média trimestral) mostrou queda de 10,3% no quarto trimestre 
de 2008 frente ao trimestre anterior e de 5,9% no primeiro trimestre de 2009, na mesma 
base de comparação.

Enquanto o PIB voltou ao patamar pré-crise um ano depois, a indústria demorou 
mais de dois anos para tal recuperação. No entanto, diferentemente do PIB – que mostrou 
crescimento após esse período –, a produção industrial passou a recuar. Utilizando os valores 
mensais da produção industrial em vez da média trimestral, mostrada no gráfico 1, percebe-
se com maior clareza a situação do setor manufatureiro.

GRÁFICO 1

Evolução do PIB e da média trimestral da produção industrial 
(Números-índices com base no terceiro trimestre de 2008 = 100, dessazonalizados)

Fonte: IBGE.
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Após se aproximar do pico de setembro de 2008, somente em abril de 2010 o indicador 
mensal dessazonalizado de produção da indústria de transformação interrompeu a trajetória 
de recuperação e ficou relativamente estagnado até o segundo trimestre de 2011. De maio 
de 2011 a maio de 2012 a produção passou a cair 6,0%.

1_NT_Marcelo.indd   20 8/28/2012   11:04:28 AM



mercado de trabalho | 52 | ago. 2012 21ipea

NOTA TÉCNICA

3 REAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
A forte queda da produção industrial nos três últimos meses de 2008 obrigou a indústria a 
cortar custos de maneira abrupta. Em um cenário de deterioração da atividade industrial, 
faz sentido o empresário reduzir as horas trabalhadas de seus funcionários em um primeiro 
momento para evitar a demissão. Caso o cenário negativo permaneça, o emprego acaba 
seguindo a tendência de retração.

Em outubro de 2008, quando a produção da indústria de transformação caiu 4,3% 
frente ao mês anterior, as horas trabalhadas caíram 0,9% e o emprego ficou estável. Nos 
meses seguintes, a queda das horas trabalhadas se intensificou. Em novembro, o recuo foi 
de 2,6% e em dezembro a queda ganhou ainda mais ritmo, para 6,8% na comparação com 
o mês anterior. No acumulado dos três últimos meses de 2008 (ou seja, na comparação do 
indicador de dezembro com o de setembro de 2008), as horas trabalhadas recuaram 10,0%.

Nos meses seguintes, as horas trabalhadas continuaram em tendência de queda em 
menor ritmo e com interrupções ao longo dos meses. Entre outubro de 2008 e agosto de 
2009, as horas trabalhadas recuaram 11,6%.

Diante de tamanha redução das horas trabalhadas, o emprego passou a seguir a tendên-
cia. Após o registro de estabilidade em outubro de 2008, na comparação com o mês anterior, 
o indicador dessazonalizado de emprego passou a mostrar retração. A queda, entretanto, foi 
mais lenta na comparação mês a mês, mas foi contínua. Foram nove meses seguidos de queda.

No acumulado desses nove meses (entre novembro de 2008 e julho de 2009), o emprego 
caiu 5,7%. Ou seja, a queda dessa variável foi praticamente a metade da redução registrada 
das horas trabalhadas na indústria de transformação.

A recuperação desses indicadores ocorreu de forma simultânea. O emprego entrou em 
trajetória de recuperação em agosto de 2009 e demorou até março de 2010 para retornar 
ao patamar pré-crise, ou seja, setembro de 2008.

GRÁFICO 2

Evolução mensal da produção da indústria de transformação
(Número-índice com base em 2002 = 100, dessazonalizado)

Fonte: IBGE.
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As horas trabalhadas novamente mostram uma movimentação mais rápida. O ritmo 
de recuperação foi mais intenso do que o do emprego até março de 2010. A partir desse 
período, as horas trabalhadas passaram a apresentar um comportamento errático, sem uma 
clara tendência de direção, enquanto o emprego continuou crescendo, mesmo que em 
ritmo mais lento do que antes. Nota-se que nos últimos doze meses as horas trabalhadas 
voltaram a recuar.

O emprego já ultrapassou o período pré-crise em 3,1% (maio de 2012 frente a se-
tembro de 2008), enquanto o indicador de horas trabalhadas passou a ficar 4,6% inferior. 
Em outros termos, com a queda da produção industrial nos últimos doze meses, as horas 
trabalhadas foram se ajustando de acordo com a piora do cenário. O emprego, todavia, 
continuou crescendo até perder ritmo, de forma que nos últimos doze meses o emprego 
ficou praticamente estável.

O gráfico 4 ilustra com maior clareza as variações – já livre de influências sazonais – 
mês a mês das horas trabalhadas e do emprego. Nota-se claramente que a série de horas 
trabalhadas tem mais volatilidade do que a do emprego. Como era de se esperar, o indicador 
de horas trabalhadas é mais fácil de ser ajustado às variações da atividade industrial do que 
o emprego, por não precisar de rompimento de contrato ou demissão dos funcionários, o 
que eleva os custos do empregador.

Com a queda da produção industrial nos últimos doze meses, a indústria voltou a 
reduzir as horas trabalhadas e manteve o emprego praticamente estável. Por isso, o novo 
descolamento das séries de horas trabalhadas e emprego.

A título de demonstração, o gráfico 5 mostra a variação frente ao mesmo mês do ano 
anterior das horas trabalhadas e do emprego. Em agosto de 2008 – dois meses antes do 
impacto da crise internacional na economia brasileira–, ambos os indicadores cresciam a 
taxa muito semelhante (entre 3% e 4%).

GRÁFICO 3

Horas trabalhadas e emprego da indústria de transformação
(Números-índices com base em setembro de 2008 = 100, dessazonalizados)

Fonte: CNI.
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As horas trabalhadas passaram a cair na comparação anual em dezembro de 2008 e 
atingiu queda em torno de 10% entre abril e outubro de 2009. O emprego acompanhou a 
trajetória, mas de forma tênue. A queda anual do emprego só foi registrada em janeiro de 
2009 – retração de apenas 0,2%. Nesse período, as horas trabalhadas já estavam registrando 
queda de 7,3% na mesma base de comparação.

GRÁFICO  4

Horas trabalhadas e emprego da indústria de transformação
(Variação frente ao mês anterior dos dados dessazonalizados, em %)

Fonte: CNI.
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GRÁFICO 5

Horas trabalhadas e emprego da indústria de transformação
(Variação frente ao mesmo mês do ano anterior)
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A recuperação mais rápida das horas trabalhadas também ocorre na variação anual. Entre 
outubro e dezembro de 2009, a variação anual das horas trabalhadas passou de –9,1% para 
5,2%. Foram necessários apenas cinco meses para as horas trabalhadas atingirem expansão 
anual de 10% (março de 2010).

O emprego, sempre mostrando movimentos mais lentos, atingiu a maior taxa anual 
negativa em julho de 2009 (–5,2%) e demorou um ano para atingir o pico de crescimento 
anual, de 7,4%, em julho de 2010. No entanto, ambos os indicadores voltaram a mostrar 
desaceleração do ritmo de crescimento na variação anual, de modo a registrar taxas negativas 
de expansão (–1,5% para as horas trabalhadas e –0,5% para o emprego em maio de 2012).

A análise setorial da indústria de transformação aponta que a maioria dos setores 
registra queda das horas trabalhadas entre maio de 2012 e maio de 2011. Dos dezenove 
setores considerados pela CNI, quatorze registraram queda das horas trabalhadas em maio 
frente ao mesmo mês do ano anterior. As exceções são os setores Borracha e plástico (0,4%), 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,8%), Metalurgia básica (1,5%), Alimentos e 
bebidas (3,9%) e Produtos químicos (5,0%).

Quanto ao emprego por setor de atividade, a situação é mais dividida. Do total, onze 
setores registram queda do emprego, enquanto outros oito mostram crescimento da mesma 
variável. Os setores com as maiores quedas do emprego são: Produtos de metal (–9,9%), 
Couros e calçados (–5,6%) e Madeira (–4,5%). Refino e álcool (+5,8%) e Outros equipa-
mentos de transporte são os setores com o maior crescimento do emprego na indústria de 
transformação.

GRÁFICO 6

Horas trabalhadas por setor da indústria de transformação
(Variação entre maio de 2012 e maio de 2011)

Fonte: CNI.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria foi o setor mais afetado pela crise internacional. A crise de origem hipotecária, 
nos Estados Unidos, se alonga há cinco anos, e seus impactos na atividade econômica pas-
saram a afetar mais os países europeus.

No Brasil, a indústria continua apontando fraca atividade, uma vez que o índice de 
produção industrial ainda se encontra abaixo do patamar pré-crise. Os ajustes nas horas 
trabalhadas e no emprego da indústria de transformação foram os mais fortes desde o início 
da série histórica da pesquisa Indicadores Industriais/CNI (em janeiro de 2003).

Enquanto a recuperação do emprego foi plena e até registra saldo positivo (3,1%) 
entre maio de 2012 e setembro de 2008, as horas trabalhadas continuam sendo a variável 
de maior ajuste no mercado de trabalho industrial, como naturalmente ocorre em qualquer 
outro setor, e se encontram atualmente 4,6% abaixo do nível pré-crise.

A indústria brasileira continua com grandes dificuldades de recuperação devido a in-
tensos problemas de competitividade, tanto no mercado externo – com baixa demanda –, 
quanto no interno – onde a indústria passa a competir com a invasão de produtos importados 
e a demanda doméstica começa a mostrar sinais de enfraquecimento no ritmo de expansão.

GRÁFICO 7

Emprego por setor de atividade da indústria de transformação
(Variação entre maio de 2012 e maio de 2011)

Fonte: CNI.

5,8%

4,5%

2,7%

1,8%

1,1%

1,1%

0,9%

0,8%

–0,2%

–0,3%

–0,5%

–1,0%

–1,4%

–2,1%

–2,8%

–2,9%

–4,5%

–5,6%

–9,9%

Refino e álcool
Outros equipamentos de transporte

Produtos químicos
Alimentos e bebidas

Máquinas e equipamentos
Vestuário

Metalurgia básica
Máq., apar. e mat. elétricos

Edição e impressão
Móveis e diversas

Papel e celulose
Minerais não metálicos

Veículos automotores
Borracha e plástico

Têxteis
Mat. eletrônico e comunic.

Madeira
Couros e calçados
Produtos de metal

1_NT_Marcelo.indd   25 8/28/2012   11:04:29 AM



1_NT_Marcelo.indd   26 8/28/2012   11:04:29 AM




