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Indicadores Industriais - Janeiro 2020
Após dois meses de resultados 
majoritariamente negativos, os Indicadores 
Industriais de janeiro de 2020 mostram-se 
positivos: todos os índices registraram alta 
no mês.  

A alta mais significativa em janeiro é a do 
faturamento real, 1,5% na comparação 
com dezembro, considerando os dados 
dessazonalizados. A alta de janeiro reverte 
a queda acumulada no último bimestre de 
2019 e recoloca o faturamento em trajetória 
de alta, iniciada em março de 2019. 

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 
alcançou 78% na série dessazonalizada, 
uma alta de 0,4 ponto percentual frente a 
dezembro de 2019, e as horas trabalhadas 
na produção aumentaram 1,0%. Os 
demais indicadores, emprego, massa 
salarial e rendimento médio real, também 
registraram crescimento, embora mais 
modestos. 

Apesar do bom resultado de janeiro, a 
indústria segue enfrentando dificuldades 
para engrenar um crescimento significativo. 
Faturamento real e UCI mostram tendência 
gradual de recuperação; horas trabalhadas 
e emprego permanecem praticamente 
inalterados há anos, o segundo com leve 
recuo em 2019; enquanto massa salarial 
e rendimento real exibem tendência de 
queda. 
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Emprego
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Horas trabalhadas na produção
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Faturamento real 
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Deflator: IPA/OG-FGV

Faturamento retoma trajetória de alta 

O faturamento real da indústria 
aumentou 1,5% em janeiro de 2020, 
considerando os dados dessazonalizados. 
Além disso, a variação de dezembro de 
2019 foi revisada, de uma queda de 1,0% 
para uma queda de 0,4%. O resultado 
indica possível retomada da trajetória 
de alta do faturamento industrial. O 
faturamento havia crescido por cinco 
meses até outubro de 2019, mas recuado 
nos dois meses seguintes. A alta de janeiro 
reverte o recuo acumulado em novembro 
e dezembro de 2019. O faturamento 
de janeiro de 2020 é 3,2% superior ao 
registrado em janeiro de 2019. 

Horas trabalhadas aumentam em janeiro

As horas trabalhadas na produção 
aumentaram 1,0% em janeiro de 2020, 
após o ajuste sazonal. O resultado reverte a 
queda de 0,7% registrada em dezembro de 
2019, mantendo o índice no patamar que 
vem sendo observado ao longo de mais de 
três anos, em torno de 85 pontos. As horas 
trabalhadas na produção mostram pequena 
queda na comparação com janeiro de 2019: 
recuo de 0,2%. 

Emprego industrial cresce em janeiro 

O emprego industrial segue muito próximo 
da estabilidade, variando pouco no mês 
a mês. Em janeiro de 2020, o emprego 
aumentou 0,2%, considerando a série 
dessazonalizada. Na comparação com 
janeiro de 2019, o indicador registra queda 
de 0,3%. 
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Veja mais

Mais informações como dados setoriais, edições anteriores, 
versão inglês, metodologia da pesquisa e série histórica em: 
www.cni.com.br/indindustriais

Documento concluído em 11 de março de 2020.

Massa salarial real 
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Rendimento médio real 
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Deflator: INPC-IBGE

Deflator: INPC-IBGE

Massa salarial reverte queda do mês anterior 

A massa salarial cresceu 0,4% em janeiro de 
2020, considerando a série livre de efeitos 
sazonais. A alta reverte a queda de 0,3% 
registrada no mês anterior.  A massa salarial 
registra queda de 2,2% na comparação com 
janeiro de 2019.

Rendimento médio também aumenta no mês 

O rendimento médio real pago aos 
trabalhadores da indústria variou 0,2% em 
janeiro de 2020, após o ajuste sazonal. Em 
dezembro de 2019, o índice caiu 1,9%. O 
rendimento médio real também caiu 1,9% 
entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. 
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Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 
Dessazonalizado (Percentual médio)

Utilização da capacidade instalada volta a crescer   

A Utilização da Capacidade Instalada 
(UCI) iniciou 2020 em 78%, considerando 
a série dessazonalizada. O percentual 
representa alta de 0,4 ponto percentual na 
comparação com dezembro de 2019. Na 
comparação com janeiro de 2019, a alta da 
UCI é a mesma, de 0,4 ponto percentual.  
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http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicadores-industriais/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=IndicadoresJan20

