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Atividade avança em agosto e expectativas 
seguem otimistas 
Agosto de 2022 registrou avanço 
simultâneo da produção, do emprego 
pelo quarto mês consecutivo e a terceira 
alta mensal da utilização a capacidade 
instalada. O resultado também indicou 
aceleração no ritmo de crescimento com 
relação a julho de 2022.

Evolução do nível de atividade e do número de empregados
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 indicam aumento da atividade ou emprego frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda da atividade ou emprego frente ao 
mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação.

Nesse cenário, as expectativas seguem otimistas em setembro 
de 2022, sendo esperada elevação da demanda, da quantidade 
exportada, do número de empregados e das comprar de 
matérias-primas para os próximos meses. A intenção de investir 
avançou pelo segundo mês consecutivo, alcançando o maior 
valor para um mês de setembro desde o início da série.

 Evolução da produção      Evolução do número de empregados     Linha divisória
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DESEMPENHO DA INDÚSTRIA EM AGOSTO DE 2022

O índice de evolução da produção 
registrou 54,5 pontos em agosto de 
2022, resultado acima da linha divisória 
dos 50 pontos, o que significa que 
a produção aumentou ante o mês 
anterior. O índice mostra crescimento 
da produção pelo quarto mês 
consecutivo, com aceleração no ritmo 
de crescimento em agosto.

Destaca-se que o valor médio para os 
meses de agosto é de 52,7 pontos, ou 
seja, a produção industrial costuma 
aumentar na passagem de julho para 
agosto de 2022. Como o índice de 
agosto de 2022 está um pouco acima 
da média para o mês, o resultado 
indica aumento do ritmo de produção 
acima da média para o mês.

O emprego industrial apresentou 
aumento em agosto de 2022 na 
comparação com julho. O índice de 
evolução do número de empregados 
foi 52,2 pontos, acima da linha 
divisória de 50 pontos que separa 
queda de alta do emprego. O valor 
médio para os meses de agosto é de 
49 pontos, inferior ao valor de 50 
pontos, ou seja, habitualmente ocorre 
queda no emprego na passagem de 
julho para agosto.

Produção e emprego industrial aumentaram em agosto

Evolução da produção
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 indicam aumento na produção frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 
pontos indicam queda da produção frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.

*Valores acima de 50 indicam aumento no emprego frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 
pontos indicam queda no emprego frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.

   Produção        Linha divisória

Evolução do número de empregados
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

   Emprego       Linha divisória
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A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 
aumentou 2 pontos percentuais entre 
julho e agosto de 2022, para 73%. Além 
de ser o maior valor observado em 2022, 
é o valor mais alto para um mês de agosto 
desde 2013, quando o UCI atingiu 74%. 

Já o índice de utilização da capacidade 
instalada efetiva em relação ao usual 
registrou 47,7 pontos em agosto, 
resultado que representa um aumento 
de 1,7 ponto em relação ao mês anterior. 

O nível de estoques de produtos finais 
na indústria aumentou na passagem 
de julho para agosto de 2022. O índice 
de evolução do nível de estoques 
foi de 51,6 pontos, ou seja, acima da 
linha divisória de 50 pontos que indica 
estabilidade do nível de estoques. 

Considerando por porte, o nível de 
estoques aumentou entre pequenas, 
médias e grandes empresas, com 
índices de 50,8, 50,8 e 52,4 pontos, 
respectivamente. Para empresas de 
pequeno porte, esse é primeiro mês 
de agosto a indicar expansão dos 
estoques desde o início da série.

Já o índice de estoque efetivo em 
relação ao planejado atingiu 51,4 
pontos, sendo esse o resultado a mais 
se distanciar da linha de 50 pontos 
em 2022. Com isso, o mês de agosto 
registrou o maior excesso de estoques 
em relação ao planejado do ano. 

Utilização da Capacidade Instalada registra o maior valor de 2022 em agosto

Nível de estoques cresce em agosto

Evolução do nível de estoques e do estoque efetivo em relação 
ao planejado
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 pontos indicam crescimento do nível de estoques ou estoque efetivo acima 
do planejado. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda do nível de estoques ou estoque 
efetivo abaixo do planejado. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior é a variação ou a 
distância do planejado.

     Nível de estoques        Efetivo-planejado        Linha divisória

Utilização média da capacidade instalada 
Percentual (%)
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Empresários apresentam expectativas otimistas 
EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA EM SETEMBRO DE 2022

Índices de expectativa 
Índices de difusão (0 a 100 pontos)*

O índice de intenção de 
investimento avançou em agosto de 
2022, alcançando 59 pontos, maior 
valor entre meses de setembro 
desde o início da série. O resultado 
representa um aumento de 2,1 
ponto na comparação com o mês 
anterior. 

Intenção de investimento da Indústria avança pelo segundo mês consecutivo

* O índice varia de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria. 

Intenção de investimento Média histórica (51,1 pontos)

Intenção de investimento     
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

* Os índices variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa de crescimento. Valores 
abaixo de 50 indicam expectativa de queda.

  Compras de matérias-primas     Número de empregados     Linha divisória 

Todos os índices de expectativas de 
setembro de 2022 seguem acima de 
50 pontos, ou seja, revelam otimismo 
do empresário industrial. 

O índice de expectativa de demanda 
de setembro de 2022 ficou em 59,3 
pontos, apresentando leve queda 
de 0,4 ponto na comparação com o 
mês anterior. O índice de expectativa 
de número de empregados ficou 
em 53,9 pontos, representando leve 
aumento de 0,2 ponto na passagem 
de agosto para setembro de 2022. O 
resultado de setembro de 2022 indica 
expectativas especialmente elevadas, 
considerando que o índice alcançou o 
maior valor desde setembro de 2021.

O índice de expectativa de compras de 
matérias-primas registrou 56,9, recuo 
de 0,4 ponto ante agosto de 2022. Já 
o índice de expectativa de quantidade 
exportada ficou em 52,8 pontos, 
mantendo relativa estabilidade com 
relação ao resultado de agosto, 
quando o índice registrou 52,9 pontos.

  Demanda        Quantidade exportada      Linha divisória 
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Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda. 
* Indicador varia no intervalo de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.
1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados.

DEMANDA QUANTIDADE EXPORTADA COMPRAS DE  
MATÉRIA-PRIMA Nº DE EMPREGADOS INTENÇÃO DE 

INVESTIMENTO*

set/21 ago/22 set/22 set/21 ago/22 set/22 set/21 ago/22 set/22 set/21 ago/22 set/22 set/21 ago/22 set/22

Indústria geral 59,7 59,7 59,3 54,6 52,9 52,8 57,2 57,3 56,9 54,2 53,7 53,9 58,5 56,9 59,0

POR SEGMENTO INDUSTRIAL

Indústria 
extrativa 58,6 55,3 55,7 59,6 55,8 57,5 55,5 53,5 51,8 52,5 51,1 50,1 65,2 68,1 68,1

Indústria de
transformação 59,7 59,9 59,4 54,3 52,8 52,6 57,2 57,5 57,1 54,2 53,8 53,9 58,2 56,5 58,5

POR PORTE

Pequena¹ 58,5 58,2 58,9 53,0 47,7 50,9 56,5 56,8 57,4 53,1 52,6 53,3 46,9 47,3 47,6

Média² 59,5 60,1 58,9 54,6 55,6 54,6 57,1 57,9 57,5 53,8 54,5 55,1 55,2 55,9 57,6

Grande³ 60,5 60,2 59,8 55,4 54,1 52,8 57,5 57,3 56,4 54,9 53,9 53,5 66,0 62,2 65,3

Expectativas da indústria

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1781 empresas, sendo 696 pequeno porte, 
637 médio porte e 448 de grande porte.

Período de coleta
1º a 12 de setembro de 2022.

Documento concluído em 15 de setembro de 2022.

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

EVOLUÇÃO DA 
PRODUÇÃO

EVOLUÇÃO DO NO DE 
EMPREGADOS UCI (%)  UCI EFETIVA-USUAL EVOLUÇÃO DOS 

ESTOQUES
ESTOQUE EFETIVO-

PLANEJADO

ago/21 jul/22 ago/22 ago/21 jul/22 ago/22 ago/21 jul/22 ago/22 ago/21 jul/22 ago/22 ago/21 jul/22 ago/22 ago/21 jul/22 ago/22

Indústria geral 53,0 51,8 54,5 52,3 51,2 52,2 72 71 73 47,8 46,0 47,7 49,7 50,6 51,6 48,6 50,1 51,4

POR SEGMENTO INDUSTRIAL

Indústria 
extrativa 58,3 54,4 58,1 54,2 48,6 48,4 80 80 77 53,4 50,7 50,4 45,3 52,1 49,1 47,4 51,9 52,2

Indústria de
transformação 52,9 51,7 54,4 52,3 51,2 52,2 72 70 73 47,6 45,9 47,6 49,8 50,6 51,7 48,6 50,1 51,4

POR PORTE

Pequena1 50,6 49,1 53,5 49,8 49,9 49,7 64 64 66 44,6 44,6 47,0 47,0 48,2 50,8 46,2 46,1 48,9

Média2 50,8 51,4 53,5 50,7 51,8 52,1 70 70 71 46,2 46,5 47,9 48,5 50,2 50,8 47,9 48,1 50,0

Grande3 55,4 53,3 55,5 54,4 51,5 53,4 77 74 77 50,2 46,5 48,0 51,6 52,0 52,4 50,1 53,2 53,3

Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. Valores 
abaixo de 50 indicam queda, estoque abaixo do planejado ou utilização da capacidade instalada abaixo do usual.
1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados.

Desempenho da indústria


