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No segundo trimestre de 2021, a 
produtividade do trabalho na Indústria de 
Transformação – medida como a relação 
entre o volume produzido e as horas 
trabalhadas na produção – caiu 1,6% em 
relação ao primeiro trimestre, na série 
livre de efeitos sazonais. Com isso, o 
índice se encontra em patamar próximo 
ao do segundo trimestre de 2020, 
quando se iniciava a crise decorrente da 
pandemia no Brasil.

A queda da produtividade do segundo 
trimestre de 2021 resulta da combinação 
de uma queda de 3,8% da produção da 
indústria de transformação no trimestre, 
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associada a uma queda menor, de 2,3%, das horas trabalhadas 
na produção. Essas quedas refletem as incertezas geradas pela 
pandemia, as dificuldades decorrentes da escassez e do alto preço 
dos insumos, e as restrições na demanda, geradas pela elevada 
desocupação e pela queda na renda. Os fatores não são novos, mas 
continuam a afetar a atividade industrial e a produtividade.

Diante das adversidades impostas pela pandemia, a evolução 
da produtividade vem sendo influenciada principalmente pela 
conjuntura e não por mudanças mais duradouras, como maior 
qualificação do trabalho ou inovações tecnológicas, o que explica 
sua forte oscilação ao longo de 2020 e 2021. A produtividade caiu 
6,3% nos dois primeiros trimestres de 2020, e mostrou forte alta 
(8,0%) no trimestre seguinte. Após essa forte alta, a produtividade 
voltou a cair: os três trimestres seguintes somam uma queda de 
6,7% em relação àquele pico. 

Produtividade do trabalho trimestral, Indústria de transformação
Produto por horas trabalhadas e tendência pela média móvel (4 trimestres) – Sem efeito sazonal – Índice, base: média de 2010 = 100
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Veja mais
Mais informações como edições anteriores, versão inglês, 
metodologia da pesquisa e série histórica em:
www.cni.com.br/produtividadenaindustria

Documento concluído em 27 de agosto de 2021.
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TRIMESTRE ÍNDICE, SEM EFEITO SAZONAL 
(BASE: MÉDIA DE 2010=100)

VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR, 

SEM EFEITO SAZONAL (%)

VARIAÇÃO EM RELAÇÃO 
AO MESMO TRIMESTRE DO 

ANO ANTERIOR  (%)

VARIAÇÃO ACUMULADA EM 4 TRIMESTRES 
(EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO 

ANO ANTERIOR, %)
2019-II 109,9 3,2 2,6 0,2
2019 - III 110,5 0,5 0,0 -0,2
2019 - IV 110,4 -0,1 1,6 0,6
2020 - I 106,4 -3,6 0,3 1,1
2020 - II 103,4 -2,8 -4,9 -0,7
2020-III 111,7 8,0 1,4 -0,4
2020-IV 110,4 -1,2 0,1 -0,7
2021-I 105,9 -4,1 -0,9 -1,0
2021-II 104,2 -1,6 -1,2 -0,1

ANO VARIAÇÃO ANUAL (%)
2010 2,1
2011 -0,8
2012 -0,5
2013 2,6
2014 -0,3
2015 0,3
2016 1,8
2017 4,5
2018 0,8
2019 0,6
2020 -0,5

ANO VARIAÇÃO ACUMULADA (%)
Última década

2010-2015 1,3
2015-2020 7,3
2010-2020 8,7

Produtividade do trabalho trimestral, Indústria de transformação 
Produto por horas trabalhadas

Produtividade do trabalho anual, Indústria de transformação 
Produto por horas trabalhadas

Fonte: Elaborado pela CNI, com base em estatísticas do IBGE e da CNI.


