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O faturamento da indústria capixaba
registrou resultado positivo em relação a
junho/2018, um aumento de 5,4% na série
livre de efeito sazonal. Mas foi na
comparação com Julho/2017 que houve o
maior crescimento, 30,6%.

Este resultado positivo na comparação entre
junho e julho foi fortemente influenciado
pela metalurgia, a qual na comparação
mensal faturou 44,4% a mais. Também
outros 5 setores apresentaram crescimento
na comparação com o mês imediatamente
anterior, são eles: Extrativa (5,7%),
Transformação (9,7 %), Alimentos (3,5 %) e
Móveis (4,3 %).

Em relação ao mercado de trabalho, os
indicadores da indústria capixaba neste
âmbito registraram comportamento positivo
na comparação mensal. O emprego cresceu
3,6% entre junho e julho, na série livre de
efeito sazonal, e este foi o primeiro
crescimento significativo no ano nesta base
de comparação. A massa salarial real e o
rendimento médio real também cresceram
na análise mensal, 7,3% e 4,6%,
respectivamente.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da
Indústria Capixaba cresceu em todas as
bases de comparação, série sem efeito
sazonal, e alcançou a marca de 80,0%, o que
reflete redução da ociosidade, cabe destacar
que a UCI não alcançava a marca dos 80%
desde junho/2015. Além disso, é importante
mencionar que este foi o maior crescimento
dos últimos 8 anos na base de comparação
interanual; dos últimos 3 anos para o
acumulado do ano; 7 anos na base do
acumulado em 12 meses.

FATURAMENTO 
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UTILIZAÇÃO DA 
CAPACIDADE 
INSTALADA (p.p)

*dado dessazonalizado.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI
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Jul 18/Jun 18* 5,4

Jul 18/Jul 17 30,6

Acumulado no ano 11,0

Acumulado em 12 meses 11,6

Jul 18/Jun 18* 3,6

Jul 18/Jul 17 -6,9

Acumulado no ano -9,2

Acumulado em 12 meses -6,3

Jul 18/Jun 18* 3,7

Jul 18/Jul 17 -1,2

Acumulado no ano -5,4

Acumulado em 12 meses -4,4

Jul 18/Jun 18* 7,3

Jul 18/Jul 17 0,2

Acumulado no ano -11,0

Acumulado em 12 meses -5,4

Jul 18/Jun 18* 4,6

Jul 18/Jul 17 7,6

Acumulado no ano -2,0

Acumulado em 12 meses 0,8

Jul 18/Jun 18* 1,6

Jul 18/Jul 17 5,5

Acumulado no ano 3,0

Acumulado em 12 meses 2,3

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA CAPIXABA É O 
MAIOR DESDE 2015 
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FATURAMENTO SOBE EM JULHO

O faturamento da indústria geral capixaba
registrou resultado positivo em todas as
bases de comparação, o mais significativo
deles foi o crescimento de 30,6% no
comparativo interanual, o maior registro dos
últimos 42 meses. Houve também ampliação
deste índice no acumulado em 12 meses,
11,6%, e no acumulado do ano, 11,0%. Já em
relação a junho/2018, o crescimento foi de
5,4% na série livre de efeito sazonal.

EMPREGO NA INDÚSTRIA SEGUE
AUMENTANDO EM JULHO

Houve um aumentou de 3,6% do emprego
industrial entre junho e julho, na série
dessazonalizada. Entretanto, nas outras
bases de comparação ocorreram quedas: no
acumulado de 12 meses, a variação foi de
-6,3%, a maior queda de 2018 deste índice;
enquanto que na comparação com julho/17
a queda foi de -6,9%; e, por fim, no
acumulado do ano o emprego na indústria
teve variação negativa de -9,2%.

FATURAMENTO REAL

Aumento 5,4%

HORAS TRABALHADAS CRESCE EM JULHO

Em julho, as horas trabalhadas ampliaram em
3,7% frente a junho na série livre de influência
sazonal. Contudo, houve registro de queda
nas demais bases de comparação: no
interanual a queda foi de -6,9%; no
acumulado do ano a redução foi de -6,2%; e
no acumulado em 12 meses o recuo foi de
-4,5%. Destaque para as variações da base de
comparação interanual e do acumulado do
ano, que são as menores do ano.

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

Deflator: IPA/OG-FGV

EMPREGO

Aumento 3,6%

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

HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO

Aumento 3,7%

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)
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MASSA SALARIAL REAL

Aumento 7,3%

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

Deflator: IPA/OG-FGV

RENDIMENTO MÉDIO REAL
Aumento 4,6%

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

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Aumento 1,6 p.p.

Dessazonalizado (percentual médio)

MASSA SALARIAL AUMENTA EM JULHO

A massa salarial real de julho aumentou em
7,3% em relação a junho na série livre de
influência sazonal. Já no acumulado de 12
meses e no acumulado do ano houveram
quedas na massa salarial, -5,4% e -11%,
respectivamente; enquanto que na
comparação com o mesmo mês do ano
anterior este índice ficou estável (0,2%),
resultado relevante depois de 7 meses
seguidos de queda.

AUMENTO DA UCI EM JULHO

Em julho a UCI alcançou 80,0%, um aumento
de 1,6 p.p. em relação a junho na série livre
de efeito sazonal. Nas demais comparações
também houve crescimento: no acumulado
de 12 meses a UCI ampliou em 2,3 p.p.; a
média acumulada da UCI foi 3,0 p.p. superior
ao mesmo período do ano anterior; e na
comparação interanual o crescimento foi
ainda maior, 5,5 p.p. Contudo, mesmo
mediante a esses resultados positivos a UCI
da indústria capixaba está 1,9 p.p. inferior à
sua média histórica.

RENDIMENTO MÉDIO REAL AMPLIA EM
JULHO

O rendimento médio real na comparação
com junho/2018 ampliou em 4,6%, na série
livre de efeito sazonal. Esse crescimento foi
ainda maior na comparação interanual, 7,6%,
a maior variação positiva do ano. Também
houve aumento no acumulado em 12 meses,
0,8%. Apenas no acumulado do ano é que
houve perda rendimento médio, em -2,0%, a
menor variação do ano nesta base de
comparação.

Deflator: INPC-IBGR

(média da série histórica)
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PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: 03 a 20 DE AGOSTO DE 2018.

PERFIL DA AMOSTRA: 86 empresas industriais capixabas de extração e transformação.
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS: A pesquisa Indicadores Industriais tem o objetivo de monitorar a evolução mensal
da atividade da indústria do Espírito Santo. A amostra é selecionada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI e
classificada de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). A série histórica está
disponível a partir de 2003, exceto das variáveis massa salarial real e rendimento médio real, com início em 2006,
devido a mudanças metodológicas na coleta do indicador de massa salarial.

AVISO: O número de empresas respondentes desta pesquisa, realizada mensalmente pelo IDEIES em parceria com a
CNI, atualmente não satisfaz o critério de amostra mínima.

*dado dessazonalizado.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

Gerência do Observatório da Indústria

RESUMO DOS RESULTADOS SETORIAIS - INDICADORES INDUSTRIAIS 

Indústria 
Extrativa

Indústria de 
Transformação

Alimentos Vestuário
Celulose e 

Papel
Impressão e 
Reprodução

Derivados de 
Petróleo e 

Biocombustíveis
Químicos

Borracha e 
Material 
Plástico

Minerais Não 
Metálicos

Metalurgia Móveis

FATURAMENTO 
REAL

Jul 18/Jun 18* 5,7 9,7 3,5 0,1 -12,0 -1,0 -15,7 -15,7 -24,9 -2,1 44,4 4,3
Jul 18/Jul 17 56,2 18,7 -48,0 -20,1 34,9 -12,3 4,0 -1,2 2,2 4,3 63,8 16,5
Acum no ano 39,5 -1,9 -24,5 -19,4 1,2 -4,5 36,6 5,2 -4,3 -4,3 8,5 7,3
Acum em 12 meses 36,5 1,2 -8,5 -7,9 1,5 -9,5 29,0 3,6 -11,3 -3,9 6,9 1,1

EMPREGO

Jul 18/Jun 18* 12,1 0,0 0,5 0,8 -0,5 -0,4 1,5 -1,3 0,6 -1,3 0,1 1,3
Jul 18/Jul 17 -2,9 -8,5 -9,6 -5,1 0,1 -3,5 2,7 -11,3 3,6 -29,3 1,5 1,8
Acum no ano -13,5 -7,4 -8,4 -4,7 1,5 0,3 11,3 -8,1 4,3 -29,8 1,1 -3,5
Acum em 12 meses -8,5 -5,4 -6,8 -4,2 2,0 0,3 21,1 -7,1 2,6 -22,7 0,2 -8,4

HORAS 
TRABALHADAS 
NA PRODUÇÃO

Jul 18/Jun 18* 9,8 0,7 -1,2 2,6 8,8 -2,9 32,6 0,9 0,0 -3,6 -0,3 0,0
Jul 18/Jul 17 6,4 -5,2 -0,9 0,0 8,7 -11,8 0,6 -13,8 -0,5 -23,9 3,6 6,9
Acum no ano -1,7 -7,4 -3,5 -6,8 -1,9 -5,5 7,0 -5,9 6,2 -26,2 0,6 -0,7
Acum em 12 meses 0,1 -6,7 -4,2 -5,9 -0,2 -2,2 20,5 -4,3 12,6 -24,9 -2,7 -7,9

MASSA SALARIAL 
REAL

Jul 18/Jun 18* 14,3 0,2 -1,0 -1,1 2,7 0,6 2,0 -2,8 -7,1 -0,9 -1,2 -4,7
Jul 18/Jul 17 7,3 -7,8 -14,1 -7,6 -0,9 11,1 -2,6 -13,9 -14,3 -40,4 1,1 -11,2
Acum no ano -14,9 -6,4 -7,6 -2,6 -3,2 7,6 2,5 -5,8 0,6 -42,1 0,9 -8,1
Acum em 12 meses -7,9 -2,4 -1,2 -1,4 0,5 2,4 12,6 -1,8 9,9 -26,9 -1,5 -12,1

RENDIMENTO 
MÉDIO REAL

Jul 18/Jun 18* 4,4 0,1 -1,1 -2,1 2,8 1,5 1,3 -1,5 -8,1 -0,2 -0,6 -5,7
Jul 18/Jul 17 10,5 0,7 -4,9 -2,6 -0,9 15,1 -5,2 -2,9 -17,3 -15,7 -0,4 -12,8
Acum no ano -1,9 1,1 0,7 2,1 -4,6 7,2 -8,7 2,0 -3,5 -17,5 -0,2 -4,9
Acum em 12 meses 0,3 3,0 5,6 3,0 -1,5 2,2 -8,7 5,3 7,4 -7,3 -1,7 -4,1

UTILIZAÇÃO DA 
CAPACIDADE 
INSTALADA

Jul 18/Jun 18* 9,5 0,5 5,7 4,0 -0,2 -0,6 -2,4 6,3 -0,5 -2,3 0,1 0,5
Jul 18/Jul 17 17,9 3,3 13,7 -4,7 0,1 -2,6 2,1 11,6 -1,5 4,0 0,5 1,8
Acum no ano 6,9 2,3 2,8 -4,9 0,1 -2,9 6,4 -0,3 -0,4 6,7 0,4 2,3
Acum em 12 meses 5,0 1,8 -0,6 -1,7 0,3 -2,5 15,8 3,6 0,0 4,5 0,5 1,4
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