Boletim 1507/2018 – Ano X – 25/09/2018

Indústria consegue reduzir ociosidade
A atividade apresentou ligeira melhora em agosto e a utilização da capacidade atingiu 69% no mês
DA REDAÇÃO • SÃO PAULO

A atividade industrial apresentou ligeira melhora na passagem de julho para agosto,
informou nesta segunda-feira (24) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a
sondagem, a utilização da capacidade instalada passou de 68% para 69% no mês.
A produção nas fábricas voltou a aumentar de ritmo em agosto, de acordo com a
sondagem da CNI. Em uma escala em que valores acima dos 50 pontos significam
crescimento, o desempenho do setor alcançou 54,1 pontos no mês passado, superior aos
52,2 pontos de julho. “Trata-se do segundo aumento mensal consecutivo da produção, fato
comum na passagem de julho para agosto, tendo em vista a necessidade de maior
produção para atender vendas de fim de ano. Esse crescimento só não ocorreu em 2014 e
2015, anos de queda da produção industrial”, disse a entidade em relatório do indicador.
A sondagem industrial também mostrou um acúmulo indesejado dos estoques, que
ficaram acima do planejado em agosto. De acordo com a CNI, trata-se do segundo mês de
aumento consecutivo do indicador em um período de atividade que deveria ser
normalmente um pouco mais forte.

Expectativas
Embora tenha havido melhora nos indicadores, a sondagem mostra uma piora nas
expectativas dos empresários da indústria para os próximos seis meses. Em uma escala
em que valores acima de 50 pontos significam otimismo, a intenção de investimento
passou de 51 pontos para 50,8 pontos.
Já o índice de demanda recuou de 57,8 pontos para 56 pontos no mês passado. A
perspectiva de compra de matéria-prima passou de 54,8 pontos para 54,2 pontos. Em
relação às exportações, passou de 55 pontos para 53,3 pontos.

(Fonte: DCI – 25/09/2018)
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