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Após nove meses consecutivos de taxas positivas, produção 

industrial brasileira registra primeira queda

A produção industrial nacional recuou 0,7% em fevereiro de 2021, em
relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais. Em
comparação ao mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 0,4%.

A queda na atividade industrial foi disseminada entre os setores,
alcançando três das quatro das grandes categorias econômicas e a maior
parte (14) dos 26 ramos pesquisados.

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram
observadas em veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,2%) e nas
indústrias extrativas (-4,7%).



Em relação a fevereiro do ano passado, o total da indústria 

avançou 0,4% em fevereiro de 2021



Três das quatro das grandes categorias econômicas 

apresentaram taxas negativas em relação a janeiro

A categoria bens de consumo duráveis, ao
recuar 4,6%, assinalou a taxa negativa
mais acentuada em fevereiro de 2021.

O setor produtor de bens intermediários,
por sua vez, apontou a única taxa positiva
(0,6%), eliminando, parte da redução
verificada em janeiro.



Outros indicadores apontam perda de dinamismo 

da indústria neste primeiro trimestre

A Utilização da Capacidade Instalada média da indústria (UCI - CNI) recuou, ficando em 69%
em fevereiro, nível próximo do observado em fevereiro de 2020.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI – CNI) de março de 2021 sofreu forte
queda. O ICEI segue acima dos 50 pontos, o que indica que o empresário industrial se
mantém confiante, no entanto, o índice recuou 5,1 pontos em relação a fevereiro, queda
inferior somente a observada em junho de 2018, logo após a paralisação dos
caminhoneiros, e em abril de 2020, devido à pandemia.

Resultado semelhante foi observado na sondagem do IBRE/FGV, com recuo tanto do índice
que mede a percepção sobre o quadro atual quanto do índice que reflete as expectativas
em relação aos próximos meses.



O Índice de Confiança do Empresário Industrial sofreu forte 

queda em março de 2021



Rua Pascoal Pais 525 10ºandar Cond. RM Square
Brooklin São Paulo SP 
04581-060

> arazulcapital.com


