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Atividade industrial  recua em janeiro, mas 
expectativas fi cam mais otimistas  em fevereiro

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

* Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

A indústria registrou queda da produção 
e do emprego, em janeiro de 2023, e 
sinalizou estabilidade da utilização da 
capacidade instalada (UCI) ante dezembro 
de 2022. Embora indique que a atividade 
industrial não registrou novos impulsos 
nesse início de ano, o comportamento 
é próximo ao esperado para um mês de 
janeiro, com os indicadores permanecendo 
próximos às suas médias para o período. 

 O otimismo para os próximos meses está mais disseminado 
entre os empresários, considerando que todos os indicadores 
para as  expectativas avançaram  em fevereiro. Com isso, espera-
se ampliação da compra de matérias-primas, do número de 
empregados, da demanda e da quantidade exportada. 

Embora a intenção de investir tenha apresentado leve avanço 
em fevereiro de 2023, houve pouca recuperação após a queda 
acumulada em outubro e novembro de 2022. 
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DESEMPENHO DA INDÚSTRIA EM JANEIRO DE 2023

A produção industrial caiu na 
passagem de dezembro de 2022 para 
janeiro de 2023, comportamento 
usual para o mês. O índice de evolução 
da produção fi cou em 46,1 pontos, 
resultado que fi cou abaixo da linha 
divisória entre queda e crescimento 
da produção. 

Embora tenha registrado queda na 
produção, o índice avançou 3,3 pontos 
em janeiro, indicando que a queda 
foi menos disseminada do que a 
registrada em dezembro.

O emprego industrial registrou queda 
na passagem de dezembro de 2022 
para janeiro de 2023, comportamento 
também usual para o período. O 
índice de evolução do número de 
empregados foi de 47,8 pontos, o que 
corresponde a uma diminuição de 
0,9 ponto na passagem de dezembro 
para janeiro. O resultado está abaixo 
da linha divisória dos 50 pontos desde 
outubro de 2023, indicando que a 
percepção de queda do emprego 
industrial que marcou o último 
trimestre de 2022 se manteve no 
início de 2023.

Produção e emprego industrial apresentam queda em janeiro

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

Aumento
Queda

Aumento
Queda
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Em janeiro de 2023, a UCI se manteve 
estável em 67% na comparação 
com dezembro de 2022.  Após sete 
meses consecutivos em patamar 
igual ou superior a 70%, a UCI recuou 
em dezembro de 2022 e sinalizou 
acomodação em janeiro de 2023. Esses 
resultados indicam desaceleração após a 
indústria registrar atividade mais forte que 
o habitual em 2022. 

O índice de utilização da capacidade 
instalada efetiva em relação ao usual 
registrou 42,5 pontos em janeiro, o 
que equivale a um leve avanço de 0,3 
ponto, em relação ao mês anterior. Na 
comparação com dezembro de 2022, o 
índice mostra estabilidade, situando-se 
próximo à média para meses de janeiro 
(42,3 pontos).

Em janeiro de 2023, o índice de evolução 
do nível de estoques foi de 49,8 pontos, 
pouco abaixo da linha divisória de 50 
pontos, o que indica uma pequena 
queda dos estoques em relação a 
dezembro de 2022.

Já o índice do nível de estoque efetivo 
em relação ao planejado registrou 51,6 
pontos em janeiro, o que signifi ca que 
o estoque efetivo se encontra acima do 
nível planejado pelas empresas. Desde 
julho de 2022, os resultados desse índice 
se encontram acima dos 50 pontos, 
indicando a persistência dos estoques 
acima do planejado.

Utilização da capacidade instalada sinalizada estabilidade

Estoques encontram-se acima do planejado

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 (%)

 Média 2011-19    2020     2021     2022     2023 
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Expectativas para os próximos meses apresentam melhora
EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA EM FEVEREIRO DE 2023

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

A intenção de investimento apresentou 
leve crescimento 0,3 ponto, alcançando 
54,0 pontos. O índice permanece acima 
da média histórica de 51,4 pontos, o 
que indica que há intenção de investir 
na indústria. 

A intenção de investimento tem 
registrado trajetória de lenta 
recuperação desde a queda de 5,5 
pontos acumulados em outubro e 
novembro de 2022 (de 59,0 pontos 
para 53,8 pontos). Entre dezembro 
de 2022 e fevereiro de 2023, o índice 
recuperou 0,5 ponto. 

Intenção de investimento tem avanço modesto em fevereiro

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

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 

Em fevereiro de 2023, todos os índices 
de expectativas aumentaram, indicando 
maior otimismo dos empresários com 
expectativas de crescimento para os 
próximos seis meses. Após piora das 
expectativas dos empresários em 
novembro e dezembro de 2022, os dois 
primeiros meses de 2023 registraram 
recuperação das expectativas.  

O índice de expectativa de demanda 
registrou 54,1 pontos, o que representa 
aumento de 1,9 ponto frente a janeiro. 
O índice de expectativa de quantidade 
exportada apresentou leve aumento, de 
0,2 ponto, registrando 51,3 pontos. Já 
o índice de expectativa de compras de 
matérias-primas foi 53,0 pontos, resultado 
1,7 ponto maior que janeiro.

O índice de expectativa de número de 
empregados avançou 1,7 ponto frente 
a janeiro, registrando 50,7 pontos. Esse 
resultado sinaliza expectativa de ampliação 
do número de empregados, após o índice 
ter permanecido estável em 49,0 pontos, 
entre novembro e janeiro, resultado 
que indicava expectativa de redução do 
número de empregados.

  Demanda     Quantidade exportada      Linha divisória 

 Intenção de investimento      Média histórica (51,4 pontos)
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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*

fev/22 jan/23 fev/23 fev/22 jan/23 fev/23 fev/22 jan/23 fev/23 fev/22 jan/23 fev/23 fev/22 jan/23 fev/23

Indústria geral 56,7 52,2 54,1 54,0 51,1 51,3 54,1 51,3 53,0 52,1 49,0 50,7 58,2 53,7 54,0

POR SEGMENTO INDUSTRIAL

Indústria 
extrativa 61,1 56,3 53,6 55,0 51,7 59,1 58,2 54,8 53,4 53,8 50,2 51,4 64,1 64,7 63,5

Indústria de
transformação 56,5 52,1 54,1 53,9 50,9 50,8 53,8 51,2 52,9 52,1 48,9 50,7 57,9 53,3 53,6

POR PORTE

Pequena¹ 56,5 50,5 53,4 51,5 47,8 48,8 54,3 49,4 50,9 52,1 48,1 50,0 48,7 41,0 42,1

Média² 56,7 52,2 52,9 54,2 54,1 51,6 54,3 50,8 52,4 52,7 48,9 50,0 56,2 50,4 50,7

Grande³ 56,7 53,1 55,1 55,1 51,2 52,3 53,8 52,6 54,3 51,8 49,5 51,4 64,0 61,8 61,7

Expectativas da indústria

Especifi cações técnicas
Perfi l da amostra
1.646 empresas, sendo 649 pequenas, 
575 médias e 422 grandes.

Período de coleta
1º a 9 de fevereiro de 2023.

Documento concluído em 15 de fevereiro de 2023.

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

jan/22 dez/22 jan/23 jan/22 dez/22 jan/23 jan/22 dez/22 jan/23 jan/22 dez/22 jan/23 jan/22 dez/22 jan/23 jan/22 dez/22 jan/23

Indústria geral 43,1 42,8 46,1 48,8 46,9 47,8 67 67 67 41,4 42,2 42,5 49,4 49,5 49,8 49,9 51,7 51,6

POR SEGMENTO INDUSTRIAL

Indústria 
extrativa 46,4 49,9 47,0 50,0 47,9 46,8 74 75 71 48,5 47,3 44,0 48,0 47,7 48,2 52,5 52,2 51,6

Indústria de
transformação 43,1 42,7 46,0 48,7 46,9 47,8 67 67 67 41,2 42,1 42,5 49,5 49,5 49,8 49,8 51,7 51,7

POR PORTE

Pequena¹ 41,3 43,5 40,7 46,9 46,4 46,6 61 63 61 40,0 41,9 40,3 45,9 47,6 46,9 45,7 46,9 46,7

Média² 42,8 42,9 45,5 48,4 48,0 47,6 65 66 66 40,2 41,6 41,9 49,2 50,4 50,9 49,7 51,8 51,2

Grande³ 44,2 42,5 49,0 49,9 46,6 48,5 71 70 71 42,8 42,7 44,0 51,3 49,9 50,7 52,0 54,0 54,3

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


