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Faturamento Real

Utilização da Capacidade Instalada

IndústRIa do CeaRá apResenta ReCUpeRação em setembRo, mas 
aInda aCUmUla qUeda no ano

Em setembro, a indústria de trans-
formação do Ceará apresentou cres-
cimento de 1,5%, em comparação 
a agosto, resultado inferior à média 
brasileira (3,3%).  No entanto, os re-
sultados positivos nesse indicador, 
presentes desde de julho, não foram 
suficientes para compensar a queda 
apresentada no 1° semestre. 

A utilização da capacidade instalada 
das indústrias cearenses foi de 85,3%, 
número superior à média nacional 
(82,3%) e ao resultado registrado em 
agosto (84,4%), mas inferior ao mes-
mo mês de 2013 (87,2%). 
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A indústria cearense, em setembro, apresentou expan-
são dos indicadores de faturamento, horas trabalha-
das e utilização da capacidade instalada, em compara-
ção a agosto. Mesmo com esses resultados positivos, 
o quadro da indústria é de desaquecimento. Isso fica 
evidente na comparação com o desempenho do ano 

passado, onde as variáveis citadas apresentaram que-
da. As 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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Apesar da melhora no indicador 
de horas trabalhadas de setembro, 
frente a agosto, em uma análise do 
acumulado do ano, o Ceará e o Brasil 
apresentaram desempenhos negati-
vos. 

Já a massa salarial estadual apre-
sentou queda (-10,6%) em relação 
a agosto, porém, no acumulado 
do ano, observa-se crescimento de 
0,1%.

emprego

Horas trabalhadas

massa salarial

O Ceará apresentou estabilidade 
nos empregos industriais, em setem-
bro, quando comparado a agosto, 
enquanto a média brasileira foi de 
-0,5%. Frente a setembro de 2013, 
houve queda de 6,2%, e, no acumu-
lado do ano, a redução foi ampliada 
para 2,7%.
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