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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 JANEIRO apresentou forte 
reação em relação ao mês de dezembro, 
lembrando que novembro e dezembro vinham de 
recuo na comparação com o mês imediatamente 
anterior.   

O nivel de utilização da planta industrial na região 
de Londrina, subiu de 76% em em dezembro, para 
84% neste mês, em sentido oposto ao vetor 
apresentado pela ocupação média da industria no 

âmbito nacional que caiu de 70% para 69%. Esta 
elevação ocorrida localmente é atípica para o primeiro 
mês do ano. 

O volume de produção em relação ao mês anterior 
apresentou elevação, em conformidade com a maior 
ocupação da planta produtiva, mostrando que está em 
linha com o aumento da utilização da capacidade 
instalada.  

Outros indicadores também apontam coerência para 
este comportamento, tanto no nível dos estoques 
quanto na contratação de mao-de-obra.  
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
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O volume de produção foi percebido 
com uma elevação expressiva de 33% 
em relação ao mês anterior, subindo 
de 41,5 pontos para 55,3 pontos, 
entrando na região positiva do 
indicador. 

Este resultado está absolutamente em 
linha com a elevação da utilização da 
capacidade instalada.  

O índice de evolução do número de 
empregados, praticamente retomou ao 
indicador de novembro, revertendo 
então a queda a 54,1 pontos percebida 
em dezembro acentuando sua presença 
no campo positivo do indicador. 

A elevação  do emprego em janeiro de 
2021 foi o maior para um mês de janeiro 
desde o início desta série histórica em 
2017, mostrando a atipicidade por que 
passa a industria local. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estoques se alinhando 
 

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

 

  

 

 

O índice de evolução do nível dos 
estoques em relação ao planejado subiu 
de forma bastante significativa, se 
aproximando do campo de netralidade.   

Este indicador quando nos 50 pontos, 
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 acumulando. 

.  
 

O índice de nível de estoque efetivo em 
relação ao planejado também 
apresentou significativa elevação 
subindo de 39,2 do mês anterior para 
53,7 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.  

 



 

 

 

. 

CONCLUSÃO 

A indústria Metalmecânica na área de abrangência do 
SINDIMETAL Norte mostrou indicadores que revelam 
que o setor aumentou seu ritmo de atividade neste 
mês de janeiro 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 84% no indicador local e a 69% no indicador 
nacional. 

Esta elevação acentuada é uma condição atípica para 
o mês de janeiro, período que a industria aproveita 
para programar férias coletivas em razão da queda nas 
encomendas. 

Desde que esta pesquisa teve início em 2017 é a 
primeira vez que este indicador de ocupação revela 
percentuais superiores ao do mês de dezembro. 

Como todos os sub-indicadores apontam (nivel de 
emprego, nivel de estoques planejados e efetivos, e 
volumes de produção - tanto comparado ao mês 
anterior quanto na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior), apresentam coerência nos resultados, 

está descartada alguma possibilidade de erro na coleta 
dos dados. 

Os indicadores de nível de atividade industrial 
divulgados pela CNI (24/02) retratam que o 
comportamento nacional seguiu a tendência de anos 
anteriores, o que reforça a necessidade de indicadores 
locais para uma mensuração e entendimento de nosso 
parque fabril.   

Um dos indicadores, no entanto, revelam a 
necessidade de atenção em relação as decisões de 
produção. É o aumento dos estoques efetivos, que 
podem apontar para um descompasso no 
planejamento mas também podem significar um 
arrefecimento na demanda ou algum problema 
pontual no sistema de logistica de entrega. 
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