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Os indicadores industriais da indústria cearense apresentaram recuperação em relação à queda 
apresentada em maio, com destaque para o faturamento. No entanto, embora o resultado seja positivo, 
os indicadores da utilização da capacidade instalada, do emprego e das horas trabalhadas ainda se 
situam abaixo dos valores apresentados em abril, indicando que a recuperação foi parcial.

Segundo a pesquisa, o faturamento registrou crescimento de 18,7% frente a maio, na série livres de efeitos 
sazonais, embora ainda se situe 5,8% abaixo do registrado em junho de 2017. Além disso, o emprego, a 
utilização da capacidade instalada e a massa salarial também mostram crescimento, apresentando alta 
de 1,6%, 1,9% e 4,6%, respectivamente. Por outro lado, o indicador de horas trabalhadas na produção 
apresentou decréscimo quando comparado ao mês de junho de 2017 (12,8%), assim como quando 
comparado ao mês imediatamente anterior (3,5%). No ano, o indicador acumula queda de 8,4%.

Essas constatações foram possíveis a partir de uma análise dos dados oriundos da Pesquisa dos 
Indicadores Industriais, realizada pelo Núcleo de Economia e Estratégia, da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará – FIEC, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria – CNI.
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O faturamento real cearense re-
gistrou alta de 18,2% em relação a 
maio, na série dessazonalizada. No 
Brasil, o crescimento foi de 26,4%.

FATURAMENTO REAL

CEARÁ BRASIL

-5,7% jun 18 / jun 17 2,2%

-7,5% acumulado do ano 10,2%

18,2%* jun 18 / mai 18 26,4%*

*índice dessazonalizado 
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UTILIZAÇÃO DA 
CAPACIDADE INSTALADA

O setor industrial no Ceará ope-
rou com Utilização da Capacidade 
Instalada acima do registrado no 
mês anterior, aumentando 1,9% 
em relação ao mês anterior.

CEARÁ BRASIL

79,6% jun 18 76,8%

78,2% maio 18 76,4%

81,9% jun 17 77,2%

HORAS TRABALHADAS
No Ceará, as horas trabalhadas 
em junho apresentaram queda 
em todos os cenários analisados, 
acumulando no ano queda de 
8,4%.

CEARÁ BRASIL

-12,7% jun 18 / jun 17 1,0%

-8,4% acumulado do ano 0,9%

-3,5%* jun 18 / mai 18 1,3%*

EMPREGO
A indústria de transformação  
cearense apresentou, em junho, 
queda de 0,6% em comparação ao 
mês de maio. No ano, a indústria 
acumula alta de 1,6%.

CEARÁ BRASIL

0,3% jun  18 / jun 17 0,6%

1,6% acumulado do ano 0,6%

-0,6%* jun 18 / mai 18 -0,2%*

MASSA SALARIAL
A Massa Salarial em junho aponta 
alta de 4,9% em relação ao mês 
anterior. Em relação a igual perí-
odo do ano, o crescimento foi de 
0,7%. 

CEARÁ BRASIL

0,7% jun 18 / jun 17 -4,3%

4,6% acumulado do ano -0,6%

4,9%* jun 18 / mai 18 -0,8%*
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