
A pesquisa “Sondagem Industrial”, publicada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

busca identificar o desempenho recente e as expectativas dos empresários para os próximos seis meses. Seus 

índices comumente variam de 0 a 100 pontos, co

resultados positivos e negativos, em relação ao mês anterior. 
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(68%). Neste patamar, encontra-se 2 p.p. abaixo da média histórica para o mês (70%), na série iniciada em 

2011, e 6 p.p. menor do que a média do mês, para o período 2011
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Em outubro, pelo segundo mês consecutivo, 
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histórica para o mês (72%), na série iniciada em 2011,

2014 (75%). Estes resultados expõem a

Com exceção do índice de intenção de investimento

nordestinos de expectativa apresentaram redução na passagem de 

57,6 para 55,7); compra de matérias

número de empregados (de 51,7 para 49,8). Apesar do recuo, 

se encontram acima dos 50 pontos,

expectativa do número de empregados, muito próxima aos 50 pontos, projeta a manutenção do emprego nos 

próximos 6 meses. 
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A pesquisa “Sondagem Industrial”, publicada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

busca identificar o desempenho recente e as expectativas dos empresários para os próximos seis meses. Seus 

índices comumente variam de 0 a 100 pontos, considerando os 50 pontos como uma linha divisória entre 

resultados positivos e negativos, em relação ao mês anterior.  

, a pesquisa destacou que, na passagem de agosto para setembro de 2018, houve 

índice de evolução da produção industrial (de 54,1 para 47,2 pontos). Abaixo dos 50 pontos, indica 

indústria produziu menos em setembro do que em agosto. Este é considerado como um resultado 

o recuo foi mais intenso neste ano do que em setembro de 2017

evolução do número de empregados ficou em 49,2 pontos e, embora próximo à linha divisória

queda no número de empregados, em nível semelhante ao registrado no mês anterior

da Capacidade Instalada) caiu 1 ponto percentual (p.p.), de agosto (69%)

se 2 p.p. abaixo da média histórica para o mês (70%), na série iniciada em 

2011, e 6 p.p. menor do que a média do mês, para o período 2011 a 2014 (74%), anterior à recessão. 

p.p. acima do registrado em 2017 (66%).  

pelo segundo mês consecutivo, houve queda em praticamente todos os índices

com valores abaixo dos registrados em outubro de 2017: demanda (

intenção de compras de matérias-primas (54,2 para 52,4); quantidade exportada (

iveram otimistas. Já o índice do número de empregados saiu

expectativa de redução no número de empregados para os próximos 6 meses. O índice de 

cair em setembro (50,8), demonstrou estabilidade em outubro

o desempenho da atividade industrial, em setembro de 2018, foi de 

. O Gráfico 1 aponta que, após três meses seguidos de elevação, o índice de produção regional

, revertendo a trajetória de crescimento. O índice de número de empregados

49,6 para 49,1 pontos. Neste caso, distanciando-se dos 50 pontos, assinalou 

no número de empregados, na comparação com agosto. 

assagem de agosto para setembro (70%). Neste patamar, fica 2 p.p. abaixo da média 

, na série iniciada em 2011, e 5 p.p. inferior à média do mês, para o p

expõem a elevada ociosidade da indústria nordestina. 

intenção de investimento, que subiu de 51,8 para 55,3 pontos, os demais índices 

nordestinos de expectativa apresentaram redução na passagem de setembro para outubro

compra de matérias-primas (de 55,1 para 53,3); de quantidade exportada (de 55,8 para 53,8); 

número de empregados (de 51,7 para 49,8). Apesar do recuo, os índices de expectativa 

acima dos 50 pontos, significando que os empresários estão otimistas (Gráfico 2). 

expectativa do número de empregados, muito próxima aos 50 pontos, projeta a manutenção do emprego nos 

Os índices que medem as condições financeiras da indústria nordestina avançaram 

seguem abaixo dos 50 pontos, revelando insatisfação das empresas no período: 

para 47,3) e lucro operacional (41,0 para 43,8). O índice de 

ito distante da linha divisória, indica que a indústria segue com dificuldade de 

(conforme 42,7% das empresas) e a falta de demanda interna 

apontadas como os dois principais problemas enfrentados pela indústria do País, no 3º trimestre de 2018. 

também se manteve a falta ou alto custo da matéria-prima (27,9%). 
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A pesquisa “Sondagem Industrial”, publicada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

busca identificar o desempenho recente e as expectativas dos empresários para os próximos seis meses. Seus 
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Gráfico 1 - Índices de evolução da produção e do número de empregados na indústria 
set/2017 a set/2018. Base: mês imediatamente anterior 
de 0 a 100 pontos¹ 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da CNI
número de empregados, frente ao mês anterior
acima de 50 pontos indicam elevações em relação ao mês anterior.

 

Gráfico 2 - Índices de expectativas 
0 a 100 pontos¹ 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da CNI.  Nota: (1) Valores acima de 50 pont
os próximos seis meses. Abaixo dos 50 pontos, a expectativa é de queda para os próximos seis meses.
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com dados da CNI. Nota: (1) Valores abaixo dos 50 pontos indicam queda na produção e
frente ao mês anterior. Quanto mais abaixo dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a queda

tos indicam elevações em relação ao mês anterior. 

Índices de expectativas - Nordeste – out/2017 a out/2018. Indicadores variam no intervalo de 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da CNI.  Nota: (1) Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento para 
os próximos seis meses. Abaixo dos 50 pontos, a expectativa é de queda para os próximos seis meses. 
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