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Faturamento Real

Utilização da Capacidade Instalada

FRaCo desempenho IndUstRIal CeaRense de oUtUbRo em 
CompaRação Com 2013

Apesar do bom resultado na pas-
sagem de setembro para outubro 
(+15%), o Ceará teve uma queda de 
-5,8% em relação ao mesmo período 
de 2013. Movimento diferente do 
Brasil, que apresentou crescimento 
(1,3%). No acumulado do ano, os in-
dicadores do Ceará e do Brasil foram 
iguais, registrando queda de -1,7%.

O Ceará (88,1%) apresentou o nível 
de operação superior ao do Brasil 
(82,4%), mas teve uma redução de 
-0,4% em comparação ao dado de 
outubro de 2013. Já o Brasil teve uma 
queda de -1,6% no mesmo período 
pesquisado.
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A economia industrial cearense apresentou queda em 
todos os indicadores de outubro em duas base de 
comparação: no acumulado do ano e em relação ao 
mesmo mês em 2013. Embora o Ceará tenha apresen-
tado valores positivos em relação a setembro nos indi-
cadores horas trabalhadas, faturamento real e empre-
go. Esses resultasdos não foram suficientes para alterar 
o cenário de desaquecimento da economia local. 

Essas conclusões foram determinadas pela pesquisa 
dos Indicadores Industriais, realizada pela Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, em parceria 
com a Confederação Nacional da Indústria – CNI.
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Uma forte queda (-20,5%) foi verifi-
cado no Ceará em relação às horas 
trabalhadas em uma comparação 
com 2013. Já o Brasil também re-
gistrou uma diminuição, que foi de 
-4,9%. No acumulado do ano, os 
números negativos do Ceará e Brasil 
foram respectivamente -15% e -3,1%.

O Ceará teve uma queda de -1,3% 
referente a passagem de setembro 
a outubro e no acumulado do ano 
de -0,4%. Por outro lado, o Brasil 
demonstrou crescimento de 0,7% e 
2,4%, respectivamente.

emprego

horas trabalhadas

massa salarial

O emprego teve um pequeno au-
mento de 0,6 % em relação a setem-
bro. Já o Brasil, pela oitava vez segui-
da, apresentou queda, que foi de 
-0,1%. Em relação ao acumulado do 
ano, o Ceará apresenta uma redução 
de -3% nos postos de trabalho, en-
quanto o país ficou em -0,3%.
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