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Todos os indicadores caíram entre junho e julho, o que reforça o quadro recessivo 
da indústria. As horas trabalhadas na produção recuaram 2,3%, enquanto a utilização 
da capacidade instalada sofreu queda de 0,9 ponto percentual – nas séries livres de 
influências sazonais1. 

Embora sua queda tenha sido menos intensa (0,2%), o faturamento real corrobora 
o cenário negativo da atividade industrial. Com o resultado de julho, o faturamento 
encontra-se em nível 6,7% menor que o apurado há 12 meses.

A indústria segue reduzindo os postos de trabalho. O indicador (dessazonalizado) de 
emprego registrou queda de 0,8% em julho frente a junho. Como reflexo do corte de 
trabalhadores, também foi observada contração da massa salarial real (2,5%) e do 
rendimento médio real (1,6%), na mesma base de comparação.

Atividade industrial intensifica ritmo 
de queda em julho

Deflator: IPA/OG-FGV

JULHO 2015
Variação frente a junho – com ajuste sazonal

Queda de 2,3%

Horas trabalhadas 
na produção

Queda de 0,9 p.p.

Utilização da 
capacidade instalada

Queda de 0,8%
Emprego

Queda de 2,5%
Massa salarial real

Queda de 1,6%
Rendimento médio real

Queda de 0,2%
Faturamento real
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Faturamento
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

O faturamento real de 
julho/15 é 6,7% menor 

que o de julho/14

O faturamento 
real caiu 0,2% 

em julho 
frente a junho

1 - As influências sazonais (ou sazonalidades) são comportamentos específicos de cada mês, que se repetem de acordo com determinado 
padrão e estão associadas a características como, por exemplo, números de dias úteis e condições climáticas. Para excluir essas influências, 
os indicadores passam pelo processo de dessazonalização – tornando dessazonalizados –, o que permite comparar resultados de meses 
diferentes, pertencentes ou não ao mesmo ano.
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Ritmo de cortes segue elevado

Sexto mês consecutivo de queda

Ociosidade se amplia

O emprego industrial (indicador 
dessazonalizado) recuou 0,8% na passagem 
de junho para julho, marcando a sexta baixa 
consecutiva.

Com o movimento negativo no mês, o 
indicador situa-se em nível 6,3% inferior ao 
levantado em julho de 2014.

Na comparação dos sete primeiros meses de 
2015 com os mesmos meses de 2014, nota-se 
contração de 4,9% no emprego.

As horas trabalhadas na produção caíram 
2,3% na passagem de junho para julho, na 
série livre de influências sazonais. Essa foi 
a sexta queda mensal seguida.

Com a baixa, o indicador encontra-se em 
nível 10,9% menor que o observado em 
julho de 2014. 

Considerando os resultados de janeiro a 
julho, as horas trabalhadas na indústria em 
2015 caíram 9,0% frente a 2014.

A indústria operou, em média, com 78,6% 
da capacidade instalada em julho. Esse 
é o menor nível de toda a série histórica, 
iniciada em janeiro de 2003. 

Frente a junho, a variação é negativa em 0,9 
ponto percentual – de acordo com a série 
dessazonalizada.

Quando são comparados os resultados de 
julho de 2015 com julho de 2014, nota-se 
queda ainda mais intensa, de 3,0 pontos 
percentuais.

Utilização da capacidade instalada
Dessazonalizado (percentual médio)

78,6%

Horas trabalhadas na produção
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)

Emprego
Dessazonalizado (Índice de base fixa: média 2006 = 100)
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Quinto resultado negativo 
deste ano

Tendência de queda se intensifica 

Massa salarial real

Rendimento médio real 

A massa salarial voltou a cair em julho. 
A retração frente a junho foi de 2,5%, 
considerando a sazonalidade de cada mês. 

Na comparação com julho do ano passado, 
observa-se que a massa salarial está 7,4% 
menor que há 12 meses.

No balanço parcial do ano a contração é 
de 4,7%, variação obtida pela comparação 
da média de janeiro a julho de 2015 com a 
média do mesmo período de 2014.

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

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

Deflator: INPC-IBGE

Deflator: INPC-IBGE

O indicador de rendimento médio real, 
dessazonalizado, caiu 1,6% em julho frente 
a junho. 

A comparação em 12 meses reforça a 
tendência negativa desse indicador, sendo 
o valor atual 1,2% inferior ao apurado em 
julho de 2014.

Veja mais
Mais informações como série histórica 
e metodologia da pesquisa em: 
www.cni.org.br/indindustriais1 Deflator: IPA/OG-FGV  -  2 Deflator: INPC-IBGE

Indústria de 
transformação

Jul15/
Jun15 

Dessaz.

Jul15/
Jul14

Jan-Jul15/
Jan-Jul14

Faturamento real1 -0,2 -6,7 -6,5

Horas trabalhadas -2,3 -10,9 -9,0

Emprego -0,8 -6,3 -4,9

Massa salarial real2 -2,5 -7,4 -4,7

Rendimento médio real2 -1,6 -1,2 0,2

Indústria de 
transformação Jul14 Jun15 Jul15

Utilização da capacidade 
instalada - Dessazonalizada

81,5 79,5 78,6

Utilização da capacidade 
instalada

81,7 78,9 78,7

INDICADORES INDUSTRIAIS  -  JULHO 2015
Variação percentual Percentual médio
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http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/estatisticas/2014/10/1,38498/indicadores-industriais.html

