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INDICADOR
DE CUSTOS
INDUSTRIAIS
Ritmo de crescimento dos custos
da indústria acelera
O Indicador de Custos Industriais aumenta em
2,4% no primeiro trimestre de 2018, em relação
ao quarto trimestre de 2017, desconsiderados
os efeitos sazonais. Essa é a maior taxa de
crescimento desde o quarto trimestre de 2015.
Os custos tributários e com produtos intermediários são os principais determinantes do
crescimento do Índice de Custos Industriais no
primeiro trimestre de 2018.
O aumento no indicador só não é maior devido
à redução dos custos com capital de giro e com

Variação do 1º tri/2018
em relação ao 4º tri/2017
Dessazonalizado

pessoal. O custo com capital de giro se destaca
por ter apresentado a oitava redução seguida,
maior período de redução ininterrupto dos juros
identiﬁcados na série histórica iniciada em 2006.
No trimestre, a indústria perde lucratividade, pois
não consegue repassar totalmente aos preços o
aumento de custos. As exportações brasileiras,
no entanto, ganham competitividade. Os custos
crescem menos que o aumento dos preços,
em reais, nos Estados Unidos (utilizado como
estimativa dos preços internacionais).
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INDICADOR DE CUSTOS INDUSTRIAIS E SEUS COMPONENTES

Custos industriais sobem 2,4% no primeiro trimestre
O Indicador de Custos Industriais
sobe 2,4% no primeiro trimestre
de 2018, em relação ao quarto
trimestre do ano anterior,
quando desconsiderados os
efeitos sazonais.

Indicador de Custos Industriais – Série histórica
Dessazonalizado - Base: Média de 2006 = 100
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pelo aumento de 3,5% no custo
tributário e pelo crescimento
de 3,2% no custo com produtos
intermediários.Em contrapartida,
o custo com capital de giro
apresenta redução de 3,1% e,
desconsiderando os efeitos
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Custo tributário puxa crescimento dos custos industriais
O custo tributário cresce 3,5%
no primeiro trimestre de 2018,
em relação ao quarto trimestre
de 2017, desconsiderados os
efeitos sazonais. O crescimento
representa a retomada dos
custos tributários, que já postam
crescimento de 8,4% em relação
ao primeiro trimestre de 2017.

Índice de custo tributário – Série histórica
Dessazonalizado - Base: Média de 2006 = 100
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Custo com bens intermediários cresce acima de 3%
pelo segundo trimestre seguido
O
custo
com
bens
intermediários cresce 3,2% no
primeiro trimestre de 2018 em
relação ao quarto trimestre
de 2017, desconsiderados os
efeitos sazonais. A taxa de
crescimento é praticamente
igual à registrada no último
trimestre de 2017 (3,1%).
O ritmo de crescimento é
determinado
tanto
pelo
aumento nos custos com
intermediários nacionais (3,2%),
como
com
intermediários
importados (2,9%).

Índice de custo com bens intermediários – Série histórica
Dessazonalizado - Base: Média de 2006 = 100

200
178,3
1º trim/18

180

170,2

160
140
118,7

120

105,9

100
98,5

No acumulado em 4 trimestres,
o crescimento nos custos com
bens intermediários é de 5,8%,
sendo que os bens nacionais
aumentam em 5,1% e os
importados em 9,7%.
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Custo com capital de giro cai há oito trimestres
consecutivos
A retração de 3,1% no custo com
capital de giro no primeiro trimestre de 2018 contribui para a
contenção dos custos industriais
no trimestre.
A trajetória decrescente do custo com capital de giro se iniciou
no segundo trimestre de 2016 e
já alcança oito trimestres consecutivos, maior período de queda
veriﬁcado na série do indicador,
iniciada em 2006.

Índice de custo com capital de giro – Série histórica
Base: Média de 2006 = 100
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LUCRATIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Lucratividade da indústria se reduz no primeiro
trimestre de 2018
No primeiro trimestre de 2018,
os custos industriais crescem
2,4%, enquanto os preços
dos produtos manufaturados
aumentam 1,6%, o que indica
redução da lucratividade da
indústria no trimestre.
A indústria mantém seu patamar de competitividade no
mercado doméstico, dado que
o aumento de 2,4% nos custos
industriais é próximo ao aumento de 2,3% veriﬁcado nos
preços em reais dos produtos
industriais importados.
No mercado externo, as exportações brasileiras ganham
competitividade. O aumento dos
custos industriais no Brasil é
menor que o aumento dos preços, em reais, das manufaturas
no mercado internacional (utilizando a variação dos preços nos
Estados Unidos como estimativa
da variação dos preços internacionais). Os preços, em reais,
dos produtos manufaturados
no mercado norte-americano
aumentam 4,8%, na mesma base
de comparação.

Lucratividade e competitividade
Variação percentual do 1ºtri/2018 em relação ao 4ºtri/2017
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Indicador de Custos Industriais e seus componentes
1º TRI 2018/ 1º TRI 2018/
4º TRI 2017* 1º TRI 2017**
INDICADOR DE CUSTOS INDUSTRIAIS

2,4

4,9

Índice de custo com produção

2,4

5,0

Índice de custo com pessoal

-0,2

2,2

Índice de custo com bens intermediários

3,2

5,8

Índice de custos com Intermediários nacionais

3,2

5,1

Índice de custo com intermediários importados

2,9

9,7

Índice de custo com energia

2,4

7,1

Índice de custo com capital de giro

-3,1

-21,8

Índice de custo tributário

3,5

8,4

Fonte: CNI.
Nota: * resultados livres de efeitos sazonais.
** resultados originais.

Indicador de Custos Industriais e índices de preços
1º TRI 2018/ 1º TRI 2018/
4º TRI 2017* 1º TRI 2017**
INDICADOR DE CUSTOS INDUSTRIAIS

2,4

4,9

Índice de preços de manufaturados domésticos
(IPA-Indústria de transformação)

1,6

2,6

Índice de preços de importação (produtos da indústria de transformação),
em reais

2,3

9,0

Índice de preços de manufaturados nos EUA,
em reais

4,8

7,2

Fonte: CNI.
Nota: * resultados livres de efeitos sazonais.
** resultados originais.
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Veja mais
Mais informações como edições anteriores,
versão inglês, metodologia da pesquisa e
série histórica em: www.cni.com.br/ici
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