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Faturamento e horas mantêm trajetória
de queda
Em agosto de 2021, o faturamento da
indústria de transformação e as horas
trabalhadas na produção mantiveram
suas trajetórias de queda, com retração
acumulada de 6,4% e 4,7% de janeiro a
agosto, respectivamente.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL

A inflação tem corroído a renda dos
trabalhadores e o rendimento médio real
apresenta tendência de queda em 2021.
O emprego, que apresenta
crescimentos mensais desde agosto de
2020, registrou crescimento de 0,1%
em agosto de 2021, na comparação
com julho. O crescimento acumulado
de janeiro a agosto de 2021 é de 3,8%.
A alta do emprego, associada à queda
do rendimento médio real, resulta em
pequena expansão da massa salarial
real. No ano, o crescimento acumulado
é de 0,7%.
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A utilização da capacidade instalada
continua elevada, acima de 80%. Esse
é o sexto mês em que isso ocorre, algo
observado pela última vez em 2014.
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Faturamento real volta a cair em agosto
No mês de agosto, o indicador de
faturamento real apresentou queda de
3,4% em relação a julho, na série livre
de efeitos sazonais. Em relação a agosto
de 2020, a queda foi de 0,2%. Desde o
início do ano, o indicador apresenta uma
nítida tendência de queda. A variação
acumulada em 2021 é de -6,4%, na série
dessazonalizada.
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Horas trabalhadas na produção apresentam
tendência de queda
O indicador de horas trabalhadas na
produção apresentou queda de 0,3% em
relação ao resultado de julho, na série
dessazonalizada. Desde fevereiro de 2021,
o indicador tem apresentado quedas
consecutivas na série de variação mensal,
com exceção de julho, em que houve
estabilidade. Com o resultado de agosto,
o índice volta a um patamar ligeiramente
abaixo do observado em fevereiro de
2020 (-0,8p.p.), antes da crise causada pela
pandemia de covid-19. Em 2021, a retração
acumulada é de 4,7%.

Crescimento do emprego desacelera em agosto
O indicador de emprego da Indústria de
Transformação apresentou crescimento de
0,1% em relação ao mês imediatamente
anterior, na série livre de efeitos sazonais.
O emprego industrial vem apresentando
crescimento contínuo desde agosto de
2020 e, desde dezembro, se mantém em
um patamar acima do observado no período
anterior à pandemia. A variação acumulada
em 2021 é de 3,8%.
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Massa salarial real volta a crescer em agosto
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Massa salarial real

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

Em agosto, o indicador de massa salarial
cresceu 0,8% em relação a julho, na série
dessazonalizada. O indicador acumula
crescimento de 0,7% em 2021. A massa
salarial real se encontra 2,6% abaixo do nível
observado em fevereiro de 2020, antes da
pandemia. Apesar da forte recuperação das
horas trabalhadas no segundo semestre de
2020, em nenhum momento a massa salarial
real voltou ao nível de antes da pandemia.
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Rendimento médio real cai por causa da inflação
Apesar do crescimento de 0,5% em
relação ao mês anterior, na série
livre de efeitos sazonais, o indicador
de rendimento médio real vem
consolidando uma tendência de queda.
Com isso, a variação acumulada no
ano de 2021 é de -2,0%. A alta da
inflação contribui para a redução
do rendimento médio real dos
trabalhadores.
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UCI está a seis meses acima de 80%
No mês de agosto, o indicador de Utilização
da Capacidade Instalada da Indústria de
Transformação apresentou queda de 0,1%
em relação a julho, na série livre de efeitos
sazonais. Desde março de 2021, o indicador
se encontra acima de 80%, em um patamar
superior à média histórica.
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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 1° de outubro de 2021.
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