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Salto positivo na industria  

A Sondagem da Indústria Eletro Metalmecânica, 
na área de abrangência do SINDIMETAL Norte 
mostra que no mês de FEVEREIRO apresentou 
elevação de 1,6% em relação ao mês de janeiro, 
lembrando que o mês passado já revelava alta de 
6% em relação a dezembro.   

O nivel de utilização da planta industrial na região 
de Londrina, subiu de 83,9% em janeiro, para 
85,5% neste mês, consolidando assim a 
recuperação apresentada no mês anterior, 
descolado do comportamento nacional que se 
manteve estável em patamar inferior ao de 

dezembro de 2020 e igual ao do mês anterior. 

O nível de atividade de fervereiro deste ano com o do 
fevereiro de 2020 mostra-se 6,5% acima, enquanto que 
o estoque ainda está um pouco abaixo do volume 
planejado mas superior a quantidade estocada em 
relação a janeiro. 

A contratação de novos funcionários continua 
ocorrendo, e em linha com o que apresentam os dados 
do CAGED, embora comparados com os dados de 
janeiro, divulgados pelo Cadastro do Ministério do 
Trabalho    
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
Índice de difusão (0 a 100) 

 

 

  

 
 
 

 

Evolução do número de empregados 
Índice de difusão (0 a 100) 

 

 

 

 

O volume de produção foi percebido como 
na mesma proporção que o mês anterior 
com pequena elevação de 55,3 pontos para 
55,4 pontos, no campo positivo portanto.  

Em relação ao comportamento deste mês 
em relação aos mesmos meses de anos 
anteriores, a percepção é de pequena 
elevação e no campo positivo.  

Este resultado está absolutamente em 
linha com o nível de utilização da 
capacidade instalada e coerente com os 
demais indicadores.  

O índice de evolução do número de 
empregados, embora tenha apresentado 
um pequeno recuo, continua no campo 
positivo com 63,5 pontos, corroborando 
os números apresentados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados – 
CAGED, que mostram evolução no 
número de contratações com carteira 
assinada no mês de janeiro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estoques se alinhando 
 

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) 

 

  

 

 

O índice de evolução do nível dos 
estoques em relação ao planejado caiu 
um pouco na percepção dos 
respondentes, mas aos 43,5 pontos, 
ainda se encontra próximo ao desejado.   

Este indicador, quanto mais próximo dos 
50 pontos, mais indica que o realizado e o 
planejado coincidiram.  

Valores abaixo mostram que os estoque 
evoluiram menos que o planejado 
enquanto que valores superiores 
mostram estoques acumulados. 

.  

O índice de nível de estoque efetivo em 
relação ao planejado também apresentou 
significativa elevação subindo de 53,7 do 
mês anterior para 58,4 pontos neste mês. 

Estoques efetivos maiores podem apontar 
para uma queda nas vendas ou problemas 
de logística de entrega. 

Uma persistência no campo positivo pode 
significar retração no mercado, embora a 
ércepção entre planejado e realizado ainda 
não tenha apresentado distanciamento 
relevante, o que é um indicador de que a 
produção está sob controle. 
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CONCLUSÃO 

A indústria Metalmecânica na área de abrangência do 
SINDIMETAL Norte mostrou indicadores que revelam 
que o setor consolida seu ritmo de atividade neste 
mês de fevereiro na comparação com o mês anterior. 

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, agora se 
encontra a 85,5% no indicador local e a 69% no 
indicador nacional. 

Os dados revelam que a industria local tem 
apresentado características um pouco distintas na 
industria nacional e mostra uma dinâmica superior na 
utilização da planta produtiva e com isso traz 
resultados mais positivos também na geração de 
empregos com carteira assinada. 

 

trimestre local nacional 

dez/18 71,1% 65,0% 

jan/19 70,5% 66,0% 

fev/19 73,1% 66,0% 

dez/19 80,3% 67,0% 

jan/20 76,2% 67,0% 

fev/20 79,0% 68,0% 

dez/20 76,1% 70,0% 

jan/21 83,9% 69,0% 

fev/21 85,5% 69,0% 

 

Uma análise considerando trimestres anteriores 
compostos pelos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, revelam que a atividade industrial, tanto 
local quanto nacional apresentam parâmetros 
bastantes superiores aos trimestres relativos a 
períodos anteriores. 

É uma situação que aponta para uma retomada da 
industria mas também caracteriza diferenças na 
estrutura produtiva local em relação à nacional, 
mostrando maior ajutamento entre bens de capital e 
sua utilização efetiva no ambiente produtivo local.  

Um dos indicadores, no entanto, revelam a 
necessidade de atenção em relação as decisões de 
produção é o aumento dos estoques efetivos, situação 
já apontada no relatório anterior, que podem ser 
indicativo de descompasso no planejamento mas 
também pode significar um arrefecimento na 
demanda ou algum problema pontual no sistema de 
logistica de entrega. 
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