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Indústria encerra ano de crise com
crescimento da atividade
A atividade industrial encerra 2020 com
continuidade do ciclo de recuperação da
indústria, após a crise gerada pela pandemia.
Em dezembro de 2020, os índices de
faturamento, horas trabalhadas na produção,
emprego e Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) cresceram na comparação
com novembro, após ajuste sazonal. Esses
índices mostram tendência de alta desde o
período mais crítico da pandemia.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL

O faturamento real aumentou 1,6%, em
dezembro, após ajuste sazonal. As vendas
reais encerram 2020 com alta de 0,8% na
comparação com 2019, apesar da pandemia.
As horas trabalhadas na produção cresceram
2,5% em dezembro, considerando o ajuste
sazonal. Já são oito meses ininterruptos de
crescimento, uma alta acumulada de 38%
entre maio e dezembro, mas insuficiente
para compensar as quedas de março e
abril. O ano registra uma queda de 4,1% na
comparação com 2019.
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O emprego aumentou 0,2% em dezembro,
após ajuste sazonal. É o quinto mês
consecutivo de alta. Contudo, a sequência
de altas não reverte a queda trazida pela
pandemia. No acumulado em 2020, o
número de empregados da indústria de
transformação registra queda de 2,1% na
comparação com 2019.
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Faturamento de 2020 supera o de 2019, apesar
da pandemia
O faturamento real da indústria de
transformação aumentou 1,6% em
dezembro de 2020, na comparação com
novembro, após cair 1,1% no mês anterior,
considerando os dados dessazonalizados.
O resultado recoloca o faturamento
real em trajetória de crescimento. O
faturamento real se encontra 13,2% acima
do valor apurado em dezembro de 2019
e encerra 2020 com alta de 0,8% frente a
2019, apesar da pandemia.
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Horas trabalhadas na produção

O índice de horas trabalhadas na produção
registrou alta de 2,5% em dezembro de
2020 na comparação com novembro, após
o ajuste sazonal. É a oitava alta consecutiva
do índice, que acumula crescimento de
38% no período. Na comparação com
dezembro de 2019, as horas trabalhadas
crescem 9,7%. No entanto, a comparação
entre o acumulado de 2020 e de 2019
mostra queda de 4,1%.
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Em dezembro de 2020, o emprego na
indústria de transformação cresceu
0,2% na comparação com novembro,
desconsiderando os efeitos sazonais. Com a
alta de dezembro, o emprego totaliza cinco
meses consecutivo de altas, acumulando
crescimento de 3,4% no período. Apesar da
sequência de altas, elas não são suficientes
para reverter as perdas decorrentes da
pandemia. No acumulado no ano de
2020, verifica-se uma redução de 2,1% no
emprego, na comparação com 2019.
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Queda da massa salarial

Massa salarial real

A massa salarial paga pela indústria caiu 0,8%
em dezembro de 2020 na comparação com
novembro de 2020, após ajuste sazonal.
A queda é registrada após dois meses de
estabilidade. A massa salarial registra queda
de 5% na comparação com dezembro
de 2019 e acumula queda de 5,6% na
comparação entre 2020 e 2019.
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Rendimento médio segue em queda

Rendimento médio real

O rendimento médio pago aos trabalhadores
da indústria recuou 3,4% em dezembro de
2020 na comparação com novembro de
2020, considerando os dados após o ajuste
sazonal. Na comparação com dezembro de
2019 o rendimento médio está 5% menor
e no acumulado no ano de 2020, está 3,7%
menor na comparação com 2019.
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Utilização da capacidade instalada encerra o ano
acima de 80%
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI)
alcançou 80,6% em dezembro de 2020,
devido ao crescimento de 0,7 ponto
percentual (p.p.) frente a novembro, após
ajuste sazonal. A UCI de dezembro supera
em 2,8 p.p o registrado em dezembro de
2019 (78,4% ante 76,8%, segundo dados
originais, antes do ajuste sazonal). A UCI
média em 2020 é 1,3 p.p. (76,4%) menor
que a média de 2019 (77,8%).

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, edições anteriores,
versão inglês, metodologia da pesquisa e série histórica em:
www.cni.com.br/indindustriais
Documento concluído em 3 de fevereiro de 2021.
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