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Variação frente a abril de 2018 – com ajuste sazonal

Ç 
FATURAMENTO REAL 
Queda de 16,7%

Ç HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO 
Queda de 2,4%Indústria Petrolífera

Indústria Química

Pequena Média Grande

Indústrias Diversas

Indústria da Construção Indústria de Energia

Ç UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE 
INSTALADA
Queda de 2,2 pontos
percentuais

Ç 
EMPREGO 
Queda de 0,6%

Ç MASSA SALARIAL REAL 
Queda de 1,7%

Ç RENDIMENTO MÉDIO REAL
Queda de 1,4%

Após um primeiro trimestre que evidenciou que 
a indústria encontrava dificuldades para sus-
tentar o ritmo de recuperação, abril apresentou 
bons resultados. No entanto, o desabastecimento 
causado pela paralisação dos serviços de trans-
porte em maio e as medidas tomadas para solu-
cionar o problema afetaram significativamente o 
desempenho da indústria. Todos os indicadores 
registraram queda em maio, algumas bastante 
expressivas. 

O faturamento médio real sofreu queda excep-
cional, de 16,7%, descontados os efeitos sazo-
nais. Frente ao mesmo mês de 2017, o recuo 
alcança 13,8% (em abril, essa mesma compara-
ção mostrava aumento de 12,2%). A Utilização 
da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 75,9%, 
uma queda de 2,2 pontos percentuais na com-
paração com abril. É o menor percentual mensal 
desde 2003. 
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Horas trabalhadas na produção
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Horas trabalhadas revertem 
aumento do mês anterior
As horas trabalhadas na produção caíram 2,4% em 
maio após o ajuste sazonal. Essa menor atividade 
industrial decorre para interrupção dos serviços de 
transportes no final de maio, que provocou aumento 
de estoques de produtos finais e desabastecimento 
de insumos, levando à interrupção da produção. 

Na comparação com maio de 2017, as horas 
trabalhadas recuaram 1,1% (em abril, a mesma 
comparação apontava crescimento de 4,4%). O 
total de horas trabalhadas nos cinco primeiros 
meses de 2018 é 0,9% superior ao registrado em 
igual período de 2017. 

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

Queda expressiva do faturamento
O faturamento real da indústria caiu 16,7% 
em maio na comparação com o mês anterior, 
descontados os efeitos sazonais. A queda resultou 
da paralisação dos transportes terrestres nos 
últimos dias de maio. 

A variação dessazonalizada é a maior queda 
mensal da série. A queda do faturamento reverteu 
todo o aumento registrado desde outubro de 2016 
e levou o índice para o pior resultado da série, que 
teve início em 2003. 

O faturamento real recuou 13,8% frente ao mesmo 
mês de 2017. O acumulado nos primeiros cinco 
meses deste ano ainda mostra crescimento de 
3,1% frente igual período de 2017.

Faturamento real
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)
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Emprego cai em maio
O emprego industrial recuou 0,6% em maio na 
comparação com abril, na série dessazonalizada. A 
queda é a primeira após sete meses de moderado 
crescimento e reverte todo o crescimento registrado 
em 2018. Na comparação com maio de 2017, o 
emprego aumenta 0,6%. Já na comparação dos 
cinco primeiros meses deste ano com os mesmos 
meses do ano passado, esse crescimento é de 0,5%.

Deflator: IPA/OG-FGV
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Rendimento médio também caiRendimento médio real 
O rendimento médio dos trabalhadores também 
recuou pelo segundo mês consecutivo, após 
o ajuste sazonal. Em maio, registrou queda de 
1,4%, após queda de 0,2% em abril. O rendimento 
médio cai 3% na comparação com o mesmo mês 
de 2017, enquanto o acumulado nos primeiros 
cinco meses de 2018 é 0,4% menor.

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

Deflator: INPC-IBGE

Forte queda da utilização da capacidade 
instalada

Utilização da capacidade instalada
Dessazonalizado (percentual médio)

A utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou 
2,2 pontos percentuais (p.p.) entre abril e maio 
de 2018, regredindo para 75,9%. O percentual é 
o menor da série histórica, com início em 2003. A 
queda certamente foi influenciada pela interrupção 
dos serviços de transporte ocorrido no final de maio, 
com consequente desabastecimento de insumos 
para a produção.

Com o resultado, a UCI média dos primeiros cinco 
meses de 2017 agora está apenas 0,7 p.p. superior 
ao registrado no mesmo período de 2017. A UCI de 
maio de 2018 é 1,5 p.p. inferior ao registrado no 
mesmo mês de 2017. 

75,9%

Indústria Petrolífera

Indústria Química

Pequena Média Grande

Indústrias Diversas

Indústria da Construção Indústria de Energia

Massa salarial recua pelo segundo 
mês consecutivo
A massa salarial dos trabalhadores da indústria 
caiu 1,7% em maio, na série dessazonalizada. No 
mês anterior, a massa havia recuado 0,4%. Na 
comparação com maio de 2017, a massa salarial 
real recuou 2,4%. O acumulado nos primeiros 
cinco meses de 2018 é praticamente idêntico ao 
registrado em igual período de 2017: crescimento 
de 0,1%.

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 MAI18/ ABR18 MAI18/ ABR18
DESSAZ. MAI18/ MAI17 JAN-MAI18/ 

JAN-MAI17

Faturamento real1 -11,8 -16,7 -13,8 3,1

Horas trabalhadas na produção 1,0 -2,4 -1,1 0,9

Emprego 0,3 -0,6 0,6 0,5

Massa salarial real2 -1,4 -1,7 -2,4 0,1

Rendimento médio real2 -1,7 -1,4 -3,0 -0,4

PERCENTUAL MÉDIO MAI18 ABR18 MAI17

Utilização da capacidade instalada 76,4 78,0 77,9

Utilização da capacidade instalada - Dessazonalizada 75,9 78,1 77,4
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Veja mais
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