
Indústria forte, país forte.  
 
 
Todo trabalhador brasileiro sabe que a indústria é capaz de gerar milhões de 

empregos, mais qualificados e mais remunerados que a média dos outros 

setores da economia. Ter um emprego na indústria é a certeza de realização 

de sonhos para milhares de famílias. Mas, para que essas oportunidades 

continuem chegando para cada vez mais pessoas daqui para frente, é 

preciso um olhar diferente, com mais atenção, para a indústria - e para o 

industrial.  

 

O empreendedor industrial hoje sofre para contratar e manter empregos em 

um cenário de crise, em que os juros e os impostos corroem a capacidade de 

investimento. Tudo isso aliado à falta de estrutura do país, à corrupção, à 

insegurança jurídica, à burocracia, entre outros fatores que fazem nossa 

indústria enfraquecer e perder cada vez mais sua competitividade, 

ameaçando os empregos no setor.  

 

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), em janeiro de 2015 as demissões superaram as contratações em 

quase 82 mil empregos. O pior resultado para meses de janeiro desde 2009. 

A missão de empreender, gerar e manter empregos está cada vez mais 

difícil. 

 

Hoje, mais que nunca, empregadores e empregados devem se unir em 

defesa da indústria brasileira. Eis o tempo do trabalho coletivo, da 

integração. Todos por todos para alavancar o Brasil.  

 

Se o país quiser manter a estabilidade dos empregos, o crescimento 

sustentável da economia, o poder de compra do trabalhador, a redução das 



desigualdades, precisa apoiar mais o setor que sempre impulsionou a 

economia do país e gerou milhares de empregos de qualidade. Uma 

indústria forte significa um país mais forte, mais justo e com um futuro de 

oportunidades para mais brasileiros.  

 

SINDISABÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salvador, 10 de março de 2015 

À  

Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

Att: Presidente Ricardo Alban 
 
Proposta para Criação de Núcleo de Comunicação Estratégica com foco 
na mudança de imagem do Industrial Brasileiro 
 

Para unir os empregados do setor e todos os brasileiros em uma verdadeira 

campanha em defesa da indústria brasileira, capaz de mobilizar Governos e 

sociedade em torno de novas propostas para defender o setor privados 

preciso um novo olhar para o industrial.  

 

Durante muito tempo, a imagem do industrial foi projetada como um 

explorador de trabalhadores e não como um empreendedor que gera 

empregos e ajuda no crescimento do país. Essa mudança de percepção pela 

população é fundamental para ela queira apoiar e defender os interesses da 

indústria brasileira.  

 

Propomos que as Federações das Indústrias e o CNI organizem, patrocinem 

e mantenham um Núcleo de Comunicação Estratégica, que não só crie 

mensagens publicitárias e eventos para mudar a imagem do industrial na 

sociedade, mas que principalmente que influencie a opinião do povo 

brasileiro, e mantenha um pensamento e estudos contínuos de ações para 

esse fim. É assim que vamos buscar o apoio necessário para impulsionar a 

indústria nacional: de mãos dadas com o povo brasileiro.  

 

SINDISABÕES  
 


