
  

                                             

 
Faturamento do setor de máquinas atinge R$ 80 bilhões 

 
O faturamento bruto real do setor de máquinas e equipamentos, em 2012, foi 
de R$ 80 bilhões, representando uma queda de 3,0% (-3,0%) sobre o resultado 
auferido em 2011. O resultado real de R$ 6,9 bilhões apresentado em 
dezembro ficou 7,9% superior o de novembro, embora menor em 5,3% (-5,3%) 
quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. 
 

 
 
De acordo com Luiz Aubert Neto, presidente da ABIMAQ, a balança comercial 
de máquinas e equipamentos fechou o ano de 2012 com um déficit de US$ 
16,8 bilhões, 5,9% inferior (-5,9%) ao observado no ano anterior. Este resultado 
reflete o aumento de 11,2% das exportações, que alcançaram o montante de 
US$ 13,2 bilhões, e o contínuo crescimento anual das importações, que 
chegaram ao total de US$ 30 bilhões, um crescimento de 0,9% sobre o ano de 
2011.  
 
Consumo Aparente 
O consumo aparente real em dezembro de 2012 ficou em R$ 9,7 bilhões, 
17,2% superior em relação a novembro e acumulando no ano um resultado de 
R$ 109,5 bilhões, +2,9% acima do ano anterior.  



Mesmo com o aumento do faturamento interno o market share da produção 
nacional, continua abaixo das vendas dos produtos de importados, 22,9% em 
dezembro. 
 
NUCI & Carteira de Pedidos  
A média anual do nível de utilização de capacidade instalada (NUCI) caiu para 
75,6% em 2012, apresentando queda de 5,2p.p (-5,2p.p) em comparação com 
o ano anterior.  
O número médio de semanas para atendimento dos pedidos em carteira no 
ano teve uma queda de 1,9p.p (-1,9p.p) fechando em 15 semanas, mantendo 
assim sua tendência de queda.  
 
Emprego  
O emprego na indústria de bens de capital mecânico registrou alta de 0,4% no 
mês de dezembro em relação ao mês anterior, fechando esse mês com 
255,834 trabalhadores. No acumulado no ano, o setor apresentou queda de 
1,3% (-1,3%). 
 

 

 
 

 

 
 
Informações à imprensa: 
 
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
SINDIMAQ – Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas 
Vervi Assessoria e Comunicações 
Vera Lúcia Rodrigues – MTB.11644 / Vanessa Sanches / Talita Caetano 
vanessa.sanches@abimaq.org.br /talita.caetano@abimaq.org.br 
(11) 5582-6482 / (11) 5582-6355 


