
 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MINAS GERAIS               
Var.% 

OUT/16 JAN-OUT/16 ACUMULADO 

SET/16 JAN-OUT/15 ÚLTIMOS          
12 MESES 

FATURAMENTO REAL 
Indústria Geral -6,3 -12,5 -14,0 
Transformação -5,5 -13,7 -15,4 

Setor -28,4 -25,8 -29,8 
HORAS TRABALHADAS 

Indústria Geral -3,4 -5,6 -5,9 
Transformação -3,6 -5,6 -6,0 

Setor -3,7 -29,5 -28,4 
EMPREGO 

Indústria Geral -1,5 -7,6 -8,1 
Transformação -1,6 -7,9 -8,5 

Setor -2,5 -22,0 -21,9 
MASSA SALARIAL 

Indústria Geral -0,1 -11,1 -11,2 
Transformação 0,0 -11,1 -11,2 

Setor 13,0 -19,1 -21,8 
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Nota Metodológica 
A Pesquisa Indicadores Industriais é elaborada pela Assessoria Econômica da FIEMG em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria – CNI. 
As informações apresentadas no mês de outubro de 2016 resultam de levantamento feito em 216 empresas. Os indicadores são divulgados na base 
média 2006=100 e obtidos através da média ponderada dos indicadores dos setores, onde os pesos representam a participação relativa dos mesmos 
na indústria do estado, com base na média dos dados da PIA 2007 e 2008.  
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O faturamento do setor de máquinas e 
equipamentos recuou 28,4% em outubro, frente a 
setembro, em razão do menor número de pedidos 
nos mercados interno e externo. No acumulado do 
ano até outubro, contra o mesmo período de 2015, 
houve retração de 25,8% no indicador. 

As horas trabalhadas na produção decresceram 
3,7%, contra setembro, em razão da queda no 
pessoal empregado. De janeiro a outubro, o 
indicador reduziu 29,5%. 

O emprego recuou 2,5% na comparação mensal, 
reflexo da redução na produção. No acumulado do 
ano, houve queda de 22,0% e, nos últimos 12 
meses, a retração foi de 21,9%. 

A massa salarial cresceu 13,0%, perante setembro, 
em virtude do pagamento de 13º salário e do 
maior pagamento de rescisões no mês. No 
acumulado do ano, o indicador caiu 19,1%. 

 


