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Em agosto de 2021, o indicador de faturamento
real da indústria do Espírito Santo está, pelo
segundo mês consecutivo, em patamar muito
superior ao de 2020. Na comparação com agosto
de 2020, o indicador cresceu 203,0% e foi
influenciado, principalmente, pelo desempenho
positivo da indústria extrativa.

A pesquisa também mostrou aumento de 0,7
ponto percentual (p.p.) no indicador de Utilização
da Capacidade Instalada (UCI) em agosto de 2021,
frente a agosto de 2020, que atingiu o maior
patamar do ano (80,7%). Isso indica que a
indústria capixaba tem aproveitado melhor a sua

capacidade de produção.

Outro indicador que cresceu em agosto de 2021
frente ao mesmo mês do ano anterior foi o de
emprego, com aumento de 1,3%.

Na comparação interanual, os indicadores de
massa salarial real e rendimento médio real
recuaram 17,4% e 18,4% em agosto de 2021,
respectivamente.

Por fim, o indicador de horas trabalhadas na
produção registrou um leve crescimento de 0,4%
em agosto de 2021 frente a agosto de 2020.
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Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI
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INDÚSTRIA CAPIXABA REGISTRA AUMENTO NO FATURAMENTO, MAS REDUZ 
MASSA SALARIAL

Ano 11 - Agosto 2021

Nota: Justifica-se a ausência da análise mensal, mês contra mês imediatamente anterior, devido a
necessidade de ajuste no modelo de dessazonalização das séries. Assim que este ajuste for finalizado, a
análise nesta base de comparação voltará a ser apresentada.

Ago 21/Ago 20 203,0

Acumulado no ano 50,0

Acumulado em 12 meses 37,4

Ago 21/Ago 20 1,3

Acumulado no ano 0,8

Acumulado em 12 meses 0,5

Ago 21/Ago 20 0,4

Acumulado no ano 2,0

Acumulado em 12 meses 0,3

Ago 21/Ago 20 -17,4

Acumulado no ano
-7,8

Acumulado em 12 meses -3,5

Ago 21/Ago 20 -18,4

Acumulado no ano -8,5

Acumulado em 12 meses -3,9

Ago 21/Ago 20 0,7

Acumulado no ano -0,2

Acumulado em 12 meses 0,5
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Deflator: IPA/OG-FGV

FATURAMENTO AUMENTA EM
AGOSTO

O faturamento real da indústria
capixaba cresceu 203,0% em agosto de
2021, na comparação com o mesmo
mês do ano anterior. Esse resultado foi
influenciado pelo desempenho das
indústrias extrativas pesquisadas. Na
comparação acumulado no ano, o
indicador cresceu 50,0%.

NÍVEL DE EMPREGO CRESCE PELO
QUARTO MÊS

O indicador de nível de emprego da
indústria capixaba cresceu 1,3% em
agosto de 2021, em relação a agosto
de 2020. Esse é o quarto mês
consecutivo que o nível de emprego
industrial se encontra em nível
superior que a um ano atrás. No
acumulado no ano, o indicador cresceu
0,8%.

FATURAMENTO REAL

HORAS TRABALHADAS TEM LEVE
AUMENTO

Em agosto de 2021, o índice de horas
trabalhadas na produção teve leve
aumento de 0,4% em comparação a
agosto do ano anterior. É o terceiro
mês consecutivo de aumento para o
indicador, que registra aumento de
2,0% no acumulado no ano comparado
com o mesmo período de 2020.

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior

EMPREGO

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior

HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior
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MASSA SALARIAL REAL

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior

Deflator: INPC-IBGR

RENDIMENTO MÉDIO REAL

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Variação (%) mês contra mesmo mês do ano anterior

MASSA SALARIAL RECUA
FORTEMENTE

Em agosto de 2021, a massa salarial
real da indústria capixaba apresentou
queda de 17,4% em relação a agosto
de 2020. Esse é o quarto recuo
consecutivo do índice na comparação
com o mesmo mês do ano anterior.
Com isso, o indicador também mostra
resultados negativos nas comparações
acumulado no ano (-7,8%) e
acumulado em 12 meses (-3,5%).

UCI ATINGE 80,7%

O índice de Utilização da Capacidade
Instalada (UCI), aumentou 0,7 ponto
percentual (p.p.) em agosto de 2021,
em relação a agosto do ano anterior e
registrou 80,7%. Com esse aumento, o
indicador atinge o maior patamar do
ano e indica menor ociosidade na
indústria do Espírito Santo.

RENDIMENTO MÉDIO RECUA
NOVAMENTE

Também em sua quarta queda
consecutiva, o indicador de
rendimento médio real, que mede o
ganho médio do trabalhador industrial
capixaba, caiu 18,4% em agosto de
2021 ante agosto de 2020. Na
comparação acumulado no ano de
2021, frente ao mesmo período de
2020, o índice recuou 8,5%.

Deflator: INPC-IBGR
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Queda 17,4%

Queda 18,4% 

Aumento 0,7 p.p. 
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PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: 01 a 17 DE SETEMBRO DE 2021.

PERFIL DA AMOSTRA: 67 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.
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RESUMO DOS RESULTADOS SETORIAIS - INDICADORES INDUSTRIAIS 

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

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

FATURAMENTO 
REAL

Ago 21/Ago 20
876,4 38,0 -6,8 96,2 -31,6 7,7 -37,8 0,9 -51,2 -8,3 278,3 10,7

Acumulado no 
ano 135,9 10,2 -3,9 10,4 -6,5 -18,7 -18,3 -7,8 -5,3 0,1 36,0 0,3

Acumulado em 
12 meses 102,5 9,6 -5,1 21,6 -2,8 -2,3 -14,6 -8,2 -4,6 -4,3 40,7 1,1

EMPREGO

Ago 21/Ago 20
-4,1 4,1 -1,2 -7,8 22,5 0,6 5,1 1,8 3,9 10,8 -2,1 11,6

Acumulado no 
ano -1,6 2,0 -0,2 -3,5 7,4 0,0 3,1 1,0 1,0 4,4 -0,2 5,0

Acumulado em 
12 meses -1,4 1,4 -0,8 -1,9 6,5 1,0 1,4 0,8 1,3 3,8 -0,8 4,5

HORAS 
TRABALHADAS 
NA PRODUÇÃO

Ago 21/Ago 20
-2,4 3,0 -12,3 0,4 46,8 10,0 6,6 -3,2 12,3 8,8 3,0 28,0

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

Acumulado em 
12 meses -0,3 0,8 -4,7 2,0 11,4 2,0 1,1 -1,9 2,1 1,8 1,3 7,1

MASSA SALARIAL 
REAL

Ago 21/Ago 20
-22,3 -7,7 -18,7 4,5 2,3 -27,4 -15,2 -17,1 1,1 6,4 -3,2 7,3

Acumulado no 
ano -9,1 -5,4 -9,0 -0,2 0,4 -19,7 -4,0 -11,2 1,0 -0,2 -9,2 0,6

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

RENDIMENTO 
MÉDIO REAL

Ago 21/Ago 20
-19,0 -11,3 -17,7 13,4 -16,5 -27,8 -19,3 -18,6 -2,7 -4,0 -1,1 -3,8

Acumulado no 
ano -7,6 -7,3 -8,7 3,4 -6,7 -19,9 -6,4 -12,1 -0,1 -4,5 -9,2 -4,3

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

UTILIZAÇÃO DA 
CAPACIDADE 
INSTALADA

Ago 21/Ago 20
-19,3 4,2 -3,6 11,1 1,1 -7,6 0,0 -0,1 0,3 -0,7 29,4 3,4

Acumulado no 
ano -9,1 1,3 -5,3 8,0 0,4 -0,7 4,0 1,5 2,4 0,3 8,0 0,7

Acumulado em 
12 meses -6,1 1,6 -2,2 6,5 0,3 0,1 -0,2 1,1 1,6 -0,2 9,4 0,5
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