ISSN 1983-621X • Ano 28 • Número 9 • Setembro 2020

INDICADORES
INDUSTRIAIS
INDICADORES ECONÔMICOS

Atividade industrial aquecida em setembro
A atividade industrial de setembro
foi excepcionalmente forte. As horas
trabalhadas na produção praticamente
voltaram ao patamar pré-pandemia,
enquanto a Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) superou 79%, o que
não acontecia desde junho de 2015. O
faturamento, que em agosto já havia
superado o nível observado antes da
pandemia, continuou em crescimento:
após cinco altas consecutivas, é o maior
desde outubro de 2015.
As horas trabalhadas na produção
aumentaram 2,8% em setembro e
passam a situar-se muito próximo do
patamar de fevereiro, ou seja, antes
do início da pandemia. O faturamento,
por sua vez, cresceu 5,2% e encontrase 6,1% acima do patamar registrado
em fevereiro. A UCI alcançou 79,4% em
setembro, 0,5 ponto percentual acima
do registrado em fevereiro.

Indicadores Industriais - Setembro 2020
VARIAÇÃO PERCENTUAL
SET20/AGO20
Dessazonalizado

SET20/
SET19

JAN-SET20/
JAN-SET19

Faturamento
real1

5,2

12,6

-1,9

Horas
trabalhadas na
produção

2,8

2,6

-7,0

Emprego

0,5

-1,7

-2,6

Massa
salarial real2

0,3

-2,8

-5,6

Rendimento
médio real2

-0,5

-1,1

-3,1

1 Deflator: IPA/OG-FGV
2 Deflator: INPC-IBGE

No mercado de trabalho, merece
destaque o emprego industrial, que
registrou o segundo mês consecutivo de
alta, ao subir 0,5% em setembro, após
avançar 1,3% em agosto.

PERCENTUAL MÉDIO
SET20
AGO20
SET19
Dessazonalizada

Utilização da
Capacidade
Instalada

79,4

77,8

79,2

78,7

Original

80,4

1

78,1

VARIAÇÃO EM
PONTOS PERCENTUAIS

1,3 p.p.

set20/ago20

1,7 p.p.

set20/set19
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Faturamento de setembro é o maior em cinco anos
O faturamento real da indústria de
transformação, dessazonalizado,
aumentou 5,2% em setembro na
comparação com agosto. É o quinto
mês consecutivo de crescimento do
faturamento. O faturamento de setembro
de 2020 é o maior desde outubro de
2015 e supera o registrado em setembro
de 2019 em 12,6%. Ainda assim, no
acumulado do ano (janeiro-setembro)
o valor se encontra 1,9% abaixo do
registrado no mesmo período de 2019,
devido à forte queda de março e abril.

Horas trabalhadas na produção retomaram patamar
pré-pandemia
As horas trabalhadas na produção
aumentaram 2,8% em setembro, na
comparação com agosto, após ajuste sazonal.
É o quinto mês consecutivo de crescimento,
acumulando alta de 29,2% no período (na
comparação com abril). Com isso, as horas
trabalhadas na produção retomaram o
patamar registrado antes da pandemia:
na comparação com fevereiro, as horas
trabalhadas estão apenas 0,8% menores.
A comparação do acumulado no ano até
setembro de 2020 com igual período de
2019, no entanto, registra queda de 7%.

Emprego segue em recuperação
O emprego na indústria de transformação
aumentou 0,5% em setembro frente a
agosto, na série após ajuste sazonal. É
o segundo mês consecutivo de alta; o
emprego havia crescido 1,3% em agosto.
Na comparação com setembro de 2019,
o emprego recua 1,7%, enquanto no
acumulado no ano (janeiro-setembro) em
comparação com igual período do ano
passado, o emprego cai 2,6%.
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Massa salarial aumenta em setembro
A massa salarial, dessazonalizada, aumentou
0,3% em setembro, após alta de 6,1% em
agosto. Na comparação com setembro de
2019, a massa salarial real da indústria de
transformação está 2,8% menor pois parte
da indústria segue adotando suspensão
de contrato ou redução de jornada com
redução de salário. O acumulado no ano
(janeiro-setembro) mostra queda de 5,6% na
comparação com igual período de 2019.
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Rendimento médio real recua em setembro
O rendimento médio real pago aos
trabalhadores da indústria recuou 0,5% em
setembro, após alta de 4,6% no mês anterior.
O rendimento médio também é afetado
pelos acordos de redução de jornada ou
suspensão de contrato. Na comparação com
setembro de 2019, o indicador apresenta
queda de 1,1%, enquanto o acumulado no
ano até setembro mostra queda de 3,1%.
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Utilização da capacidade instalada supera
patamar pré-pandemia
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI)
da indústria de transformação alcançou
79,4%, após ajuste sazonal, em setembro.
O percentual é o maior desde abril de 2015,
quando a UCI superou 80% pela última vez
(ficando em 80,5%). A UCI de setembro
supera em 1,7 ponto percentual o registrado
em setembro de 2019.

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 5 de novembro de 2020.
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