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Queda da UCI 

A Sondagem da Indústria Metalmecânica, na área 
de abrangência do SINDIMETAL Norte seguiu a 
tendência nacional e registrou queda no nível de 
ocupação da planta produtiva no mês de abril na 
comparação com março, que já vinha com alta 
retração de 64% para 52%, enquanto o indicador 
nacional caiu de 58% para 49%, sendo o menor 
registrado em toda a série histórica.  

Tanto no âmbito local quanto nacional nota-se 
efeito na produção em relação à pandemia de 
Corona vírus, no qual demonstra que os impactos 
causados são marcantes e se alastram por todo o 
setor, gerando uma piora na situação econômica 
das empresas, anulando toda melhora que 
apresentou nos últimos meses.   

A percepção no indicador de produção caiu de 
42,2 pontos para 22,7 pontos, muito abaixo do 
que seria esperado para este mês e os estoques 
planejados caíram muito abaixo do esperado, 
agora em 43,5 pontos enquanto que o volume de 
estoques em relação ao mês anterior ficou em 
60,4 revelando que, embora a produção não 
tenha se realizado conforme previsto, também 
não houve desova da produção estocada.  

Com isto, o contingente de trabalhadores 
apresentou drástica redução caindo para 29,7 
pontos. Ou seja, a pandemia de corona vírus 
mostra sua face mais cruel em termos de  redução 
da capacidade instalada e consequente 
deslocamento negativo no emprego formal. 

 
 

Utilização média da capacidade instalada 
Percentual (%) 

 

 

 
PS: o valor lançado para a utilização da capacidade instalada no relatório passado estava errado. O correto é 58%    
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
Índice de difusão (0 a 100) 

 

 
 
 

               Nível de utilização em relação ao mesmo mês de anos anteriores 
Índice de difusão (0 a 100) 
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Despenca oferta de empregos

O índice de evolução do número de empregados, 
mostra que houve retração na percepção de 
número de postos de trabalho acompanhando a 
diminuição na utilização da capacidade instalada 
com as empresas utilizando expedientes como 
antecipação das férias coletivas, banco de horas, 
redução de jornada de trabalho e/ou suspensão 
do contrato de trabalho.  

A situação que já vinha mostrando queda na 
oferta de postos de trabalho no mês de março 
degradou-se colocando a percepção dos 
empresários em seu número mais baixo já 
registrado nesta série histórica a 29,7 pontos, 
lembrando que indicador oscila entre 0 e 100 
pontos e as pontuações abaixo de 50 indicam 
percepção de redução no número de empregados. 

 

 
Evolução do número de empregados 

Índice de difusão (0 a 100) 

 

                    

Estoques acima do planejado

Os impactos da pandemia atingiram fortemente as 
vendas e por consequência uma significativa 
elevação nos estoques, mesmo com a redução na 
utilização da capacidade produtiva.  

Esta percepção é formada por dois indicadores: 1) 
o estoque planejado para a empresa e 2) o 
estoque em relação ao mês imediatamente 
anterior. Tanto um quanto outro, atingiram novos 
níveis de recuo inéditos para o setor Eletro 
Metalmecânico. 
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Evolução do nível de estoques em relação ao planejado 
Índices de difusão (0 a 100) 

 

                                  
 

 
 
 

Evolução do nível de estoques efetivos 
Índices de difusão (0 a 100) 

                                                   

                        

 

 



  

 

       

 

CONCLUSÃO 

A indústria Metalmecânica na área de abrangência 
do SINDIMETAL Norte mostrou indicadores que 
revelam um cenário bem diferente daquele 
projetado pelo setor e que vinha se concretizando 
nos dois primeiros meses do ano e reforçando os 
aspectos negativos da produção em relação ao 
mês anterior. 

A reclusão forçada pela pandemia do novo 
coronavírus, levou o nível de produção e o número 
de empregados a registrarem quedas de uma 
intensidade e disseminação ainda não registradas 
nestas séries mensais. 

No mês de março, o índice já havia registrado o 
menor valor da série até então e, em abril, bateu 
em um novo piso.  

A análise dos indicadores de desempenho do setor 
em março (evolução da produção e de número de 
empregados, Utilização da Capacidade Instalada e 
UCI efetiva-usual) mostra uma retração sem 
precedentes. 

A falta de demanda, consequência das restrições 
ao comércio e do isolamento dos consumidores, 

fizeram com que a queda nas vendas tivesse 
impacto tanto na formação do estoque e 
consequente ajuste para baixo na produção como 
também na retração na utilização de mão- de-
obra.  

Também é de se observar que a situação 
financeira das empresas industriais piorou como 
consequência da forte queda do faturamento e da 
produção geradas pela pandemia. 

O otimismo dos meses anteriores deu lugar a uma 
sensação de pessimismo, tanto em função da 
incapacidade de se projetar investimentos no 
setor, quanto pela dificuldade que o mercado 
encontrará para recuperar renda e capacidade de 
compra para os próximos meses. 

A falta de previsibilidade mantêm apreensivos os 
tomadores de decisão do setor industrial uma vez 
que não há expectativa de reversão da tendência 
de aprofundamento da crise na medida que uma 
solução definitiva para a pandemia não é 
vislumbrada.  
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