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Cai o Nivel de Ocupação 

A Sondagem da Indústria Eletro Metalmecânica, 
na área de abrangência do SINDIMETAL Norte 
mostra que no mês de NOVEMBRO, o nivel de 
utilização da planta industrial, caiu de 88% em 
outubro para 79%. 

A ocupação média da indústria no âmbito 
nacional também seguiu uma trajetória de queda 
de 74% para 73%, mas ambos os indicadores  
mostrando que continua firme a recuperação 
economica. 

Estes indicadores continuam sustentando o 
otimismo para uma recuperação em V do setor 
em que, após uma queda forte, a produção 
apresenta uma recuperação rápida e acentuada, 

sinalizando que a industria deve retornar ao nível 
original, anterior ao tombo decorrente da pandemia 
que se instalou no Brasil e no mundo, em mais alguns 
meses. 

Como muito desta utilização da capacidade instalada é 
decorrência dos pedidos para atender a demanda de 
final de ano, alguns setores já iniciam um processo de 
desaquecimento.  

A queda nos estoques tanto no planejado quanto no 
efeito revelam que as vendas do setor atenderam a 
demanda e que o setor já dá inicio ao planejamento de 
férias coletivas e redução na produção. 

O nível de contratações continuou no campo positivo 
com   65,9 pontos, lembrando que acima de 50 pontos 
indica elevação do número de trabalhadores.   
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
Índice de difusão (0 a 100) 

 

 

  

 
 
 

 

Evolução do número de empregados 
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O volume de produção foi percebido 
com uma queda de 8,8% em relação 
ao mês anterior, descendo para a 
marca de  52,4 pontos, mas ainda 
acima da linha divisória de 50 pontos, 
ou seja, refletindo aumento na 
produção, consequencia da utilização 
da capacidade instalada.  

Este é o terceiro mês que o indicador 
apresenta resultados positivos  após 
o inicio da pandemia.  

O índice de evolução do número de 
empregados ficou em 65,9 pontos, também 
acima da linha de 50 pontos, retratando 
crescimento do emprego na indústria em 
novembro.  

Os índices de evolução retratam o movimento 
no mês em relação ao mês anterior. Eles 
variam de 0 a 100 pontos e valores acima de 
50 pontos refletem crescimento do número 
de empregados.  

Valores acima e mais distantes da linha 
divisória de 50 pontos refletem crescimento 
mais forte e disseminado entre as empresas 
industriais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estoques em queda 
 

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) 

 

  

 

 

Apesar das seguidas altas na produção, os 
estoques continuaram em queda e abaixo 
do nível planejado em novembro, mas 
agora refletindo um ajuste na produção 
com espectativa de queda nas vendas 
após os festejos de final de ano. 

O índice de evolução do nível de estoques 
ficou em 47,2 pontos no mês.  

O índice é pouco superior ao de outubro 
e continua abaixo dos 50 pontos, o que 
indica evolução negativa, ou seja, 
diminuição dos estoques 

de produtos finais em outubro.  

O índice de nível de estoque efetivo em 
relação ao planejado apresentou 
elevação e, embora ainda abaixo da 
linha de 50 pontos está muito próximo 
do desejado. 

Embora os níveis de estoque planejado 
quanto efetivo estejam abaixo da linha 
de 50 pontos, não significa um indicador 
negativo e sim que possivelmente as 
vendas tenham sido melhores do que a 
estimativa inicial, mas entrando em 
linha com o planejado. 



 

 

Custo da matéria Prima  

Uma questão recorrente no setor 
Eletrometalmecânico em meses anteriores 
foi em relação ao aumento da materia-
prima. 

Na pesquisa deste mês, a pedido do 
SINDIMETAL foi acrescida uma questão 
solicitando aos respondentes que 
apontassem sua percepção percentual de 
impacto em seus custos, decorrente de 
aumento o preço dos insumos neste mês em 
comparação com fevereiro de 2020.  

O percentual médio de elevação nos custos em relação ao mesmo mês do ano anterior foi de  28,7% sendo que 
empresas que utilizam mais intensivamente ligas metálicas foram as que acusaram maior impacto na formação 
de seus custos, índice muito acima do IPCA acumulado que aponta inflação de  4,01% no período. 

 

CONCLUSÃO 

A indústria Metalmecânica na área de abrangência do 
SINDIMETAL Norte mostrou indicadores que revelam 
que o setor concretiza um estágio de recuperação 
acelerada. 

A Utilização da Capacidade Instalada, que em abril 
viveu seu pior momento com o indicador apontando 
para um nível de utilização de 52% da planta, saltou 
para 75% no mês de maio, atingiu 80% no mês de 
junho e julho, teve um salto em outubro para 88% de 
ocupação da planta e agora se ajusta a um patamar 
mais adequado a média histórica do setor.  

Os dados levantados no mês de novembro trazem 
uma forte congruência nos indicadores e em linha com 
os resultados apresentados pela pesquisa da 

Confederação Nacional da Industria – CNI, embora em 
percentuais de ocupação mais elevados para a área do 
SINDIMETAL Norte, o que tem sido uma característica. 

A UCI em 79% é acompanhada da retomada na oferta 
de postos de trabalho enquanto que os estoques 
mostram que o planejamento não está conseguindo 
acompanhar o ritmo de aumento nas vendas mas 
também é um reflexo da readequação da produção 
para o próximo período, tradicionalmente de menor 
atividade. 

É importante considerar que a elevação nos custos de 
produção poderá se refletir em perda da dinâmica da 
recuperação do setor. 
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