
 

 
  2020 

Pesquisa Mensal 

MARÇO/2020 

Prof. Dr. Marcos Rambalducci 

Eng. Jonatan S. Leite 

Pesquisa da UCI –        
Desempenho da Indústria 

Metalmecânica da RML 

 



  

 

 

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 março, 
na comparação com o mês anterior, caindo de 
79% para 64%, enquanto o indicador nacional 
caiu de 68% para 31,1%, sendo o menor 
registrado dede janeiro de 2010.  

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 
apresentou queda de 10,2 pontos ficando com 
42,2 pontos, muito abaixo do que seria esperado 
para este mês e os estoques se mantiveram acima 
do planejado mostrando que as vendas  caíram 
drasticamente, mesmo diante da queda na 
produção. 

A mão-de-obra seguiu a mesma tendência de 
declínio, com os indicadores revertendo a 
tendência de contratações presente nos dois 
últimos relatórios.
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
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Queda na 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.  

Enquanto nos dois meses anteriores a expectativa 
vinha sendo de recuperação da produção e 
consequente aumento no nível de contratação, a 
involução na produção levou a um ajuste que deve 
trazer consequências para os próximos meses 
também. Vale lembrar que também para este 
indicador, pontuações abaixo de 50 indica uma 
percepção de redução no número de empregados. 
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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 níveis 
inéditos para o setor Eletro Metalmecânico. 

 



  

 

Evolução do nível de estoques em relação ao planejado 
Índices de difusão (0 a 100) 

 

 
 

 
 
 

Evolução do nível de estoques efetivos 
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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. 

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 inédita. 

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. 
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