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*dado dessazonalizado.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

Gerência do Observatório da Indústria

A pesquisa indicadores industriais do Espírito
Santo de junho de 2020 mostrou queda no
faturamento, na Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) e no rendimento médio em
comparação a maio, na série
dessazonalizada. Nessa mesma base de
comparação, a massa salarial, o nível de
emprego e as horas trabalhadas na produção
cresceram pela primeira vez desde o início
da pandemia de Covid-19.

Entre os resultados de junho, o destaque foi
a UCI, que sofreu a quarta queda
consecutiva, na série livre de efeitos
sazonais. Com essa queda, o índice chegou
ao menor nível da série histórica, iniciada em
2003. Isso significa que a utilização da
capacidade instalada da indústria capixaba
chegou ao seu menor patamar, o que foi
provocado pelos impactos negativos da atual
pandemia na atividade industrial.

Os índices de emprego e horas trabalhadas
na produção aumentaram 1,7% e 1,2% entre
maio e junho de 2020, respectivamente,
após os ajustes sazonais. Neste mesmo
período, a massa salarial cresceu 0,6%.

O faturamento real segue afetado
negativamente pela pandemia. O indicador,
na série com ajuste sazonal, decresceu
27,9% em junho de 2020, se comparado a
maio. Esse resultado pode ser explicado pela
queda nas exportações¹. Por fim, o
rendimento médio recou 0,4% na passagem
de maio para junho de 2020.

OCIOSIDADE NA INDÚSTRIA CAPIXABA AUMENTA E UCI REGISTRA 70,8% EM JUNHO

Ano 10 – Junho 2020

Jun 20/Mai 20* -27,9

Jun 20/Jun 19 -44,4

Acumulado no ano -28,0

Acumulado em 12 meses -27,8

Jun 20/Mai 20* 1,7

Jun 20/Jun 19 5,9

Acumulado no ano 7,4

Acumulado em 12 meses 7,5

Jun 20/Mai 20* 1,2

Jun 20/Jun 19 9,5

Acumulado no ano 10,7

Acumulado em 12 meses 6,5

Jun 20/Mai 20* 0,6

Jun 20/Jun 19 -8,4

Acumulado no ano 10,9

Acumulado em 12 meses 16,4

Jun 20/Mai 20* -0,4

Jun 20/Jun 19 -13,5

Acumulado no ano 3,3

Acumulado em 12 meses 8,2

Jun 20/Mai 20* -4,3

Jun 20/Jun 19 -10,9

Acumulado no ano -5,4

Acumulado em 12 meses -4,0

(¹) Para mais informações sobre das exportações capixabas 
no período, acesse: https://bit.ly/ComercioExterior_2tri20_d

http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/files/000/000/714/original/Nota_Comercio_Exterior_2tri_2020.pdf?1596130356
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Deflator: IPA/OG-FGV

FATURAMENTO REAL

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)

EMPREGO

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)

HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)
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Queda -27,9%

Aumento 1,7%

Aumento 1,2%

FATURAMENTO ATINGE MENOR NÍVEL

O faturamento real da indústria capixaba
reduziu 27,9% em junho de 2020 frente a
maio. O índice chegou ao menor valor da
série dessazonalizada, iniciada em 2003.
Devido as consequências da atual pandemia,
o indicador recuou 44,4% em comparação ao
mesmo mês do ano anterior.

NÍVEL DE EMPREGO CRESCE EM JUNHO

O indicador de emprego cresceu 1,7% entre
maio e junho de 2020, na série livre de
efeitos sazonais. Mesmo com a alta, o índice
está 2,1% abaixo do patamar que se
encontrava antes da crise gerada pela
pandemia de Covid-19. Na comparação com
junho de 2019, o índice registrou aumento
de 5,9%.

HORAS TRABALHADAS AUMENTAM

Em junho de 2020, o índice de horas
trabalhadas cresceu 1,2% em comparação a
maio, na série livre de sazonalidade. O
indicador também apresenta aumento de
9,5% em comparação a junho de 2019 e de
10,7% no acumulado no primeiro semestre
de 2020, frente ao mesmo período do ano
anterior.

Ano 10 – Junho 2020
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MASSA SALARIAL REAL

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)

Deflator: IPA/OG-FGV

RENDIMENTO MÉDIO REAL

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006 = 100)

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Dessazonalizado (percentual médio)

Deflator: INPC-IBGR

Gerência do Observatório da Indústria
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Ano 10 – Junho 2020

MASSA SALARIAL AMPLIA EM JUNHO

A massa salarial da indústria capixaba teve
um ligeiro aumento de 0,6% na passagem de
maio para junho de 2020, após o ajuste
sazonal. Apesar da melhora, o índice
apresentou seguidas quedas em decorrência
do impacto negativo da pandemia no
pagamento de salários, registrando redução
de 8,9% em relação ao valor de junho de
2019.

RENDIMENTO MÉDIO RECUA EM JUNHO

O rendimento médio real da indústria
capixaba diminuiu 0,4% em junho de 2020,
se comparado a maio, na série
dessazonalizada. Essa é a terceira queda
consecutiva do indicador, o que pode ser
reflexo dos acordos de suspensão do
contrato de trabalho e/ou redução de
jornada de salários.

UCI APONTA OCIOSIDADE RECORDE

Em junho de 2020, a Utilização da
Capacidade Instalada (UCI), na série
dessazonalizada, retraiu 4,3 pontos
percentuais (p.p.) em relação a maio,
registrando 70,8%. Com a quarta queda
consecutiva, o índice atingiu o menor valor
da série histórica, que iniciou em 2003.
Assim, a UCI passa a acumular recuo de 9,4
p.p. desde o início da pandemia de Covid-19.
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PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: 1 a 17 DE  JULHO DE 2020.

PERFIL DA AMOSTRA: 70 empresas industriais capixabas de extração e transformação.
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS: A pesquisa Indicadores Industriais tem o objetivo de monitorar a evolução mensal
da atividade da indústria do Espírito Santo. A amostra é selecionada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI e
classificada de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). A série histórica está
disponível a partir de 2003, exceto das variáveis massa salarial real e rendimento médio real, com início em 2006,
devido a mudanças metodológicas na coleta do indicador de massa salarial.

AVISO: O número de empresas respondentes desta pesquisa, realizada mensalmente pelo IDEIES em parceria com a
CNI, atualmente não satisfaz o critério de amostra mínima.

*dado dessazonalizado.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

Gerência do Observatório da Indústria

RESUMO DOS RESULTADOS SETORIAIS - INDICADORES INDUSTRIAIS 

Jun 20/Jun 20* -51,8 -21,0 -6,5 -12,1 -50,8 -13,8 3,3 -1,6 5,7 -0,4 -40,7 2,9

Jun 20/Jun 19 -62,4 -37,1 -10,5 -66,7 -79,6 -42,1 13,2 14,6 23,3 -1,8 -61,4 1,9

Acum no ano -40,3 -20,8 -10,9 -36,5 -35,6 -13,4 -1,1 25,6 7,3 -5,3 -34,2 -9,8

Acum em 12 meses -41,3 -18,7 -8,6 -21,3 -27,6 -16,2 12,3 15,3 6,0 -6,3 -31,1 -3,3

Jun 20/Jun 20* 0,4 2,1 0,5 -10,3 4,1 -3,6 3,6 -0,8 30,2 7,8 -0,1 1,0

Jun 20/Jun 19 22,2 -1,2 -3,9 -32,2 22,3 -18,2 -0,3 2,1 5,3 -8,3 -1,6 -8,6

Acum no ano 23,0 0,6 -3,5 -16,9 1,9 -7,8 2,1 5,5 -4,7 -4,6 -1,6 0,1

Acum em 12 meses 23,4 0,7 -3,9 -12,4 -8,5 -6,8 5,7 0,6 -4,9 -2,0 -1,7 1,9

Jun 20/Jun 20* 1,0 6,1 2,0 -12,6 21,1 -7,8 9,0 0,6 35,0 7,6 -2,2 2,9

Jun 20/Jun 19 41,0 -10,5 -10,0 -56,8 46,2 -23,1 -4,4 -22,4 0,7 -5,7 -17,3 0,6

Acum no ano 36,7 -6,4 -8,7 -29,1 -7,1 -9,6 2,9 -13,6 -7,2 -8,2 -4,5 10,2

Acum em 12 meses 23,6 -4,3 -7,9 -18,0 -21,8 -3,5 5,6 -2,6 -6,1 -4,8 -3,5 13,3

Jun 20/Jun 20* 2,1 -2,7 4,4 -42,5 2,1 -7,1 1,0 1,2 -0,8 9,4 -6,5 0,2

Jun 20/Jun 19 30,6 -42,6 2,2 -58,8 -33,1 -33,4 -9,6 -29,3 3,7 -16,1 -72,1 -25,8

Acum no ano 38,5 -19,2 -1,6 -19,1 -22,3 -14,1 -12,3 -21,0 11,9 -3,6 -43,4 -3,3

Acum em 12 meses 37,8 -9,7 -3,2 -13,0 -12,1 -9,3 -1,2 -17,0 6,8 1,2 -27,4 -1,9

Jun 20/Jun 20* 1,9 -2,0 3,5 -34,3 -2,6 -5,6 -3,3 2,0 -24,5 0,5 -5,3 -0,3

Jun 20/Jun 19 6,8 -41,9 6,3 -39,3 -45,3 -18,6 -9,3 -30,7 -1,5 -8,5 -71,7 -18,9

Acum no ano 12,6 -19,6 1,9 -4,4 -24,1 -7,4 -14,9 -25,3 19,4 0,9 -42,6 -3,7

Acum em 12 meses 11,6 -10,4 0,6 -1,9 -4,3 -3,1 -6,7 -17,8 13,5 2,9 -26,3 -3,9

Jun 20/Jun 20* 0,0 -5,2 -10,7 -14,6 0,4 -3,7 17,3 -16,9 -1,6 2,0 -9,7 -1,7

Jun 20/Jun 19 -14,2 -10,3 -10,2 -32,2 1,1 -12,7 0,0 12,7 -0,3 2,6 -29,3 -15,3

Acum no ano -14,8 -3,7 -1,0 -11,1 0,2 -5,4 -4,3 15,8 0,6 0,7 -13,9 -11,2

Acum em 12 meses -10,9 -2,8 -4,4 -6,1 0,0 -2,3 -8,5 2,3 0,3 0,7 -9,1 -4,2

RENDIMENTO 

MÉDIO REAL

UTILIZAÇÃO DA 

CAPACIDADE 

INSTALADA

FATURAMENTO 

REAL

EMPREGO

HORAS 

TRABALHADAS NA 

PRODUÇÃO

MASSA SALARIAL 

REAL

Indústria
Extrativa

Indústria de
Transformação Alimentos Vestuário

Celulose
e papel

Impressão e
reprodução

Derivados de
petróleo Químicos

Borracha e
mat. plástico

Min. não
metálicos Metalurgia Móveis

Ano 10 – Junho 2020
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