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Em novembro, a indústria de transformação cearense apresentou crescimento no indicador de 
Faturamento e estabilidade na geração de empregos, em sinal claro de recuperação das atividades 
industriais após a redução apresentada até o início do 3° trimestre de 2017. De fato, comparado ao 
mês anterior, o Faturamento registrou uma ascensão de 1,2%; em relação ao mesmo período do 
ano passado, o crescimento foi de 4,0%. Os responsáveis pelo resultado positivo foram os setores 
de alimentos, produtos têxteis, químicos e metalurgia. 

Por outro lado, os indicadores Emprego e Horas Trabalhadas apresentaram queda em relação ao 
mês anterior. As variações negativas foram de 1,4% e 2,7%, respectivamente. Porém, no âmbito 
nacional, os índices apontaram variações positivas nas duas variáveis.

Com efeito, a Utilização da Capacidade Instalada da indústria cearense em novembro foi de 82,1%, 
número ainda abaixo dos resultados de novembro de 2018 e outubro de 2017. 

Essas constatações foram possíveis a partir da análise das informações geradas pela Pesquisa 
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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UTILIZAÇÃO DA
CAPACIDADE INSTALADA

O setor industrial no Ceará 
ainda opera com Utilização da 
Capacidade Instalada abaixo 
do registrado no mês anterior 
e no mês período de 2016, 
de modo que as expansões 
apresentadas no faturamento 
ainda não foram suficientes 
para elevar significativamente 
o patamar produtivo. 

CEARÁ BRASIL

82,1 nov 17 / nov 16 78,3

83,6 acumulado do ano 77,7

84,8 nov 17 / out 17 77,2

HORAS TRABALHADAS

Os resultados de novembro 
para o indicador Horas 
Trabalhadas apontam queda 
na indústria de transformação 
cearense. Comparando-se 
ao mês anterior, a variação 
negativa foi de 2,7%.

CEARÁ BRASIL

- 3,0% nov 17 / nov 16 - 0,8%

- 2,4% acumulado do ano - 3,2%

- 2,7% nov 17 / out 17 1,2%

FATURAMENTO REAL

O faturamento real no Ceará 
cresceu 1,2% em novembro, 
na série livre de efeitos 
sazonais. Em comparação 
ao ano passado, apresenta 
alta de 4,0%, índice superior 
à média nacional.

CEARÁ BRASIL

4,0% nov 17 / nov 16 5,3%

- 5,9% acumulado do ano - 0,7%

1,2% nov 17 / out 17 - 3,4%
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MASSA SALARIAL

Diferente dos meses 
anteriores, novembro 
apresentou variação positiva 
na Massa Salarial, com 
alta de 6,3% para o Ceará. 
No acumulado do ano, 
segue ainda em baixa.

CEARÁ BRASIL

- 5,7% nov 17 / nov 16 - 4,4%

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

6,3% nov 17 / out 17 - 0,9%

EMPREGO

O Emprego na indústria 
segue a tendência nacional 
de declínio no acumulado 
do ano, porém em menores 
proporções. No Ceará, em 
relação a outubro, a queda foi 
de 1,4%. Em termos nacionais, 
apresentou uma alta de 0,3%.

CEARÁ BRASIL

- 0,1% nov 17 / nov 16 - 1,1%

- 1,2% acumulado do ano - 3,0%

- 1,4% nov 17 / out 17 0,3%


