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Indicadores Industriais - janeiro 2018 
Variação frente a dezembro de 2017 – com ajuste sazonal

Ç 
FATURAMENTO REAL 
Queda de 0,1%

Ç HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO 
Aumento de 0,4%Indústria Petrolífera

Indústria Química

Pequena Média Grande

Indústrias Diversas

Indústria da Construção Indústria de Energia

Ç 
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE 
INSTALADA
Aumento de 0,2 ponto percentual

Ç 
EMPREGO 
Queda de 0,5%

Ç MASSA SALARIAL REAL 
Aumento de 0,5%

Ç RENDIMENTO MÉDIO REAL
Aumento de 0,2%

A pesquisa Indicadores Industriais de janeiro 
de 2018 mostra continuidade da recuperação 
da atividade industrial. As horas trabalhadas 
na produção cresceram pelo terceiro mês 
consecutivo, acumulando expansão de 1,9% 
no período. A utilização média da capacidade 
instalada voltou a crescer e atingiu 78,1%, o 
maior percentual desde julho de 2015. 

O faturamento real, embora praticamente 
estável no mês (recuo de 0,1%), registrou 

crescimento de 7,7% na comparação com janeiro 
de 2017, refletindo a recuperação observada já 
no ano passado.

No mercado de trabalho, o rendimento médio 
real dos trabalhadores da indústria e a massa 
salarial voltaram a crescer, após dois meses 
consecutivos de contração. Ressalta-se, contudo, 
a queda de 0,5% do empego em janeiro – 
mesmo após o ajuste sazonal. É o recuo mensal 
mais intenso desde setembro de 2016. 
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Horas trabalhadas na produção
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Horas trabalhadas crescem pelo 
terceiro mês consecutivo
As horas trabalhadas na produção aumentaram 
0,4% em janeiro de 2018, na série livre de 
influências sazonais. É o terceiro aumento mensal 
seguido do índice (+0,8% em novembro e +0,7% 
em dezembro). As horas trabalhadas aumentam 
1,1% na comparação entre os meses de janeiro de 
2018 e 2017.

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

Faturamento inicia ano com 
estabilidade
Na comparação com dezembro de 2017, o 
faturamento real da indústria ficou praticamente 
estável: queda de 0,1%, descontados os efeitos 
sazonais. É o segundo mês consecutivo de 
pequenos recuos mensais do índice (-0,3% em 
dezembro). Ainda assim, o faturamento real 
da indústria mostra crescimento de 7,7% na 
comparação entre os meses de janeiro de 2018 
e 2017.

Faturamento real
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)
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Trajetória de crescimento do 
emprego é interrompida
O emprego industrial mostrou recuo de 0,5% em 
janeiro de 2018 na comparação com dezembro 
de 2017, na série livre de efeitos sazonais. A 
queda é a mais intensa na comparação mensal 
desde setembro de 2016, quando a queda foi de 
0,8%. Apesar disso, ressalta-se que a queda é a 
primeira após três meses de crescimento: +0,2% 
em outubro e novembro e 0,5% em dezembro (os 
três dados foram revisados para cima em janeiro). 
O emprego recuou 0,5% entre janeiro de 2017 e o 
mesmo mês de 2018.

Deflator: IPA/OG-FGV
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Rendimento também cresce

Rendimento médio real 

O rendimento médio real dos trabalhadores da 
indústria aumentou 0,2% em janeiro de 2018 
frente ao mês anterior, na série livre de efeitos 
sazonais. O crescimento interrompe sequência 
de dois meses seguidos de quedas (-0,8% em 
novembro e -0,9% em dezembro). O rendimento 
médio real de janeiro de 2018 é 0,2% maior que 
o registrado em janeiro de 2017.

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

Deflator: INPC-IBGE

Utilização da capacidade instalada 
segue em trajetória de crescimento

Utilização da capacidade instalada
Dessazonalizado (percentual médio)

A Utilização da Capacidade Instalada inicia 2018 
em 78,1%, na série livre de influências sazonais, 
um crescimento de 0,2 ponto percentual (p.p.) 
frente a dezembro de 2017. O percentual é 0,6 p.p. 
acima do registrado em janeiro de 2017 e o maior 
desde julho de 2015, quando registrou 78,5%.

78,1%

Indústria Petrolífera

Indústria Química

Pequena Média Grande

Indústrias Diversas

Indústria da Construção Indústria de Energia

Massa salarial cresce em janeiro
A massa salarial real aumentou 0,5% em janeiro 
de 2018, descontados os efeitos sazonais. O 
crescimento é o primeiro após dois meses 
consecutivos de recuos (-0,8% em novembro e 
-0,7% em dezembro). A massa salarial real paga 
em janeiro de 2018 é 0,3% inferior à de janeiro 
de 2017.

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

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

VARIAÇÃO PERCENTUAL JAN18/ DEZ17 JAN18/ DEZ17
DESSAZ. JAN18/ JAN17 JAN-JAN18/ 

JAN-JAN17

Faturamento real1 -9,5 -0,1 7,7 7,7

Horas trabalhadas na produção 2,0 0,4 1,1 1,1

Emprego -0,8 -0,5 -0,5 -0,5

Massa salarial real2 -17,6 0,5 -0,3 -0,3

Rendimento médio real2 -16,9 0,2 0,2 0,2

PERCENTUAL MÉDIO JAN18 DEZ17 JAN17

Utilização da capacidade instalada 76,5 76,1 75,9

Utilização da capacidade instalada - Dessazonalizada 78,1 77,9 77,5
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Veja mais

i Mais informações como dados setoriais, edições anteriores, versão inglês, 
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