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Faturamento Real

Utilização da Capacidade Instalada

IndústRIa CeaRense InICIoU o ano Com qUeda no FatURamento

Janeiro apresentou crescimento (5,1%) 
nas vendas em relação ao mesmo mês de 
2014, diferente do País que registrou queda 
(-8,4%). O resultado não representa neces-
sariamente o início de recuperação, tendo 
em vista que o comportamento pode ser 
explicado pela baixa base de comparação, 
pois janeiro de 2014 foi marcado por for-
te desaceleração. Em comparação com 
dezembro de 2014, tanto Ceará, como o 
Brasil registraram a terceira queda conse-
cutiva (-4,0% e -11,8%, respectivamente), 
fato explicado pela sazonalidade e a desa-
celeração econômica.

O Ceará apresentou crescimento no uso 
de sua capacidade produtiva em janeiro 
(79,7%), comparando com dezembro de 
2014 (76,4%) e em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado (78,4%). Quanto ao 
Brasil, as variações foram mais moderadas, 
o ano começou com 80,3% de utilização 
de capacidade instalada, contra 79,2% de 
dezembro e 80,6% de janeiro do ano pas-
sado.
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O ano de 2015 começou com comportamento típico 
deste período de passagem de ano, quando a deman-
da é comumente menor. Diante disto, o Ceará apre-
senta queda no indicador de faturamento em uma 
comparação com dezembro, porém, com redução em 
menor intensidade que a ocorrida no País. 

Apesar de ainda estar abaixo da nacional, a utilização 
da capacidade instalada cearense apresenta menor 
ociosidade frente a dezembro. 

As variáveis de horas trabalhadas e o emprego confir-
mam o momento complicado para o setor industrial, 
com quedas quando comparados à janeiro de 2014 
tanto no Ceará quanto no País. Em uma comparação 
com dezembro, ambos indicadores obtiveram resulta-
dos superiores.

Estas conclusões foram determinadas pela pesquisa 
dos Indicadores Industriais, realizada pelo Núcleo de 
Economia e Estratégia, da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará – FIEC, em parceria com a Confede-
ração Nacional da Indústria – CNI.
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A quantidade de horas trabalhadas caiu 
no Ceará (-18,4%) e no Brasil (-8,0%) em 
relação a janeiro de 2014. Considerando 
dezembro passado, houve crescimento 
no início deste ano de 9,5% para o Ceará 
e 2,9% para o Brasil, evento esperado, con-
siderando que dezembro tem menos dias 
trabalhados.

A massa salarial cearense caiu 2,8% em 
relação ao mesmo mês do ano passado, 
movimento semelhante à brasileira que 
também diminuiu 3,3%. Em comparação 
com dezembro, o Ceará apresentou que-
da de 25,1% e o Brasil, 16,9%. Essa queda 
ocorre em decorrência do mês de dezem-
bro ser período de pagamento de déci-
mo-terceiro aos funcionários.

emprego

Horas trabalhadas

massa salarial

O pessoal empregado industrial apresen-
tou queda no Ceará (-3,6%) e no Brasil 
(-3,5%) em relação a janeiro do ano pas-
sado. Ao comparar com os números de 
dezembro, o Ceará cresceu 0,7%, diferente 
do Brasil, com queda de 0,3% no mesmo 
período. 
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INDICADORES INDUSTRIAIS Publicação mensal da FIEC | Núcleo de Economia e Estratégia | Endereço: Av. Barão de Studart, 1980 - 4o andar. 60120-901 – Fortaleza / CE | 
Telefone: (85) 3421-5495 | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia


