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No terceiro trimestre de 2021, a 
produtividade do trabalho na Indústria de 
transformação brasileira – medida como 
o volume produzido dividido pelas horas 
trabalhadas na produção – caiu 1,3% em 
relação ao segundo trimestre do ano, na 
série livre de efeitos sazonais. Na mesma 
base de comparação, o volume produzido 
caiu 1,9%, enquanto as horas trabalhadas 
apresentaram recuo menor (-0,6%).

O indicador está em queda desde o último 
trimestre de 2020. Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020, último trimestre 
de alta do indicador, a perda acumulada 
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chega a 7,6%. Com isso, a produtividade retorna ao patamar do 
segundo trimestre de 2020, momento grave da crise causada pela 
pandemia, logo após seu início no Brasil. 

As quedas consecutivas registradas pelo indicador na Indústria 
de transformação refletem o ambiente de elevadas incertezas, 
prejudicial ao investimento e, consequentemente, à recuperação da 
produtividade. No curto prazo, pesam dificuldades como a falta de 
insumos e a pressão sobre os custos de produção. 

No entanto, a expectativa de mais longo prazo é de retomada 
do crescimento da produtividade, puxada por oportunidades de 
investimentos nas novas tecnologias digitais, na implementação das 
redes 5G, base para a digitalização, e em tecnologias verdes, que 
ganham importância diante da crise climática. 
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103,0
2021-III

80

90

100

110

120

2001-III 2003-I 2004-III 2006-I 2007-III 2009-I 2010-III 2012-I 2013-III 2015-I 2016-III 2018-I 2019-III 2021-I

Produto por horas trabalhadas Média móvel (4 trimestres)



2

ISSN 2674-8967  • Ano 5 • Número 3 • Julho/Setembro 2021
Produtividade na Indústria

INDICADORESECONÔMICOS

Veja mais
Mais informações como edições anteriores, versão inglês, 
metodologia da pesquisa e série histórica em:
www.cni.com.br/produtividadenaindustria
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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 - III 110,8 1,0 0,0 -0,2
2019 - IV 110,5 -0,3 1,6 0,6
2020 - I 106,3 -3,8 0,3 1,1
2020 - II 103,1 -3,0 -4,9 -0,7
2020 - III 112,1 8,7 1,4 -0,4
2020 - IV 110,4 -1,5 0,1 -0,7
2021 - I 105,7 -4,3 -0,9 -1,0
2021 - II 104,4 -1,2 -0,8 0,0
2021 - III 103,0 -1,3 -7,6 -2,4

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

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

No acumulado em quatro trimestres 
(até o terceiro trimestre de 2021), a 
queda da produtividade do trabalho 
atinge 2,4%, na comparação com 
o mesmo período do ano anterior. 
Para uma queda inferior à 2% em 
2021, a produtividade do trabalho 

na Indústria de transformação precisaria registrar alta acima de 
7% no último trimestre de 2021. 

O ano de 2021 será o segundo ano consecutivo de queda do 
indicador, que deve cair mais de 2%. A maior queda registrada 
pelo indicador desde 2000, início da série histórica, foi de 2,2%, 
em 2008, ano marcado pela crise financeira global.

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/produtividade-na-industria/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=produtiv_industria_3tri2021
http://http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/produtividade-na-industria/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=produtiv_industria_1tri2021

