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Mês de referência: Março 2021

Efeitos da pandemia
persistem em março
A indústria cearense apontou, pelo se-
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gundo mês seguido, contração na Produção e na geração de Empregos. A
ampliação das medidas sanitárias em

decorrência de uma intensificação dos
casos de Covid-19 caracterizou o mês de
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março, assim como já havia ocorrido em
fevereiro. Diferentemente de 2020, quando os decretos estaduais englobavam

maior parte da indústria, o setor não foi

diretamente afetado, ainda que a produção tenda a permanecer mais incer-
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ta devido a suscetíveis paralisações em
outros setores. A Utilização da Capaci-

dade Instalada (UCI) e as formações de
Estoques seguiram trajetória equivalente,
com desempenho abaixo do planejado

para o mês. O resultado brasileiro na UCI
e na formação de Estoque foi análoga ao

Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores na área branca estão acima de 50
pontos e indicam crescimento/otimismo frente ao mês anterior. Valores na área
laranja estão abaixo dos 50 pontos e indicam queda/pessimismo.

Ceará, ao passo que os indicadores de Produção e Empregos permaneceram estáveis quando contrastados
com mês anterior.

É relevante destacar que, não obstante o cenário negativo, a intensidade observada na contração atual-

mente dos indicadores é menor quando comparado com o período em que vigoraram as medidas de distanciamento social em 2020.

O otimismo do industrial cearense em uma recuperação nos próximos seis meses elevou-se, com exceção
da demanda por contratações, que, apesar de evoluir na comparação com o mês anterior, ainda sinaliza

um cenário pessimista. A nível nacional, as expectativas foram semelhantes, com resultados superiores a

50 pontos em todos os indicadores analisados. Por fim, a propensão em investir obteve leve recuo no mês,
porém permaneceu acima da média história (52,8). Este último tema foi melhor explorado na Sondagem de
Investimentos 1 publicação com objetivo de auxiliar a indústria cearense.
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https://www.observatorio.ind.br/publicacao/1334/detalhe
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Evolução da produção
Mar 2020 - Mar 2021

Valores acima de 50 indicam aumento na produção frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda da produção frente ao mês anterior.
Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação.

O indicador que analisa a Evolução da Produção em relação ao mês anterior apresentou, pelo quarto mês
consecutivo, recuo no estado do Ceará. Tal cenário iniciou antes do avanço da pandemia, já em dezembro, sugerindo uma antecipação da sociedade tanto ao fim do auxílio emergencial como então desenhado
como também a uma segunda onda da pandemia. Ainda que a queda seja menos acelerada que a do mês
anterior, essa ainda é a segunda maior retração desde maio de 2020. O Brasil, por sua vez, depois de três
meses de quedas sutis na produção, voltou a apresentar crescimento no indicador.

Utilização da capacidade instalada (efetiva/usual)
Mar 2019 - Mar 2021

Valores acima de 50 pontos indicam utilização da capacidade acima da usual para o mês. Valores abaixo de 50 pontos indicam utilização da capacidade abaixo
da usual para o mês. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a diferença para o usual do mês.

A Utilização da Capacidade Instalada Efetiva recuou pelo terceiro mês seguido, chegando ao pior resultado
desde junho de 2020. Nacionalmente, o valor também indicou contração, seguindo no mesmo ritmo percebido em fevereiro. Tal cenário indica que parte da capacidade produtiva está subutilizada dado ao contexto
pandêmico.
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Estoques (efetivo/planejado)
Mar 2019 - Mar 2021

Valores acima de 50 pontos indicam crescimento do estoque efetivo acima do planejado. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda do estoque efetivo abaixo
do planejado. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior é a distância do planejado.

O indicador de Estoque Efetivo permaneceu abaixo da marca dos 50 pontos, com leve recuo quando comparado com fevereiro de 2021. No recorte nacional, o indicador cresceu, ainda que permaneça abaixo do
resultado cearense pelo segundo mês consecutivo. Diferentemente do indicador de produção, obter estoques conforme planejado, ou seja, com o indicador próximo da marca dos 50 pontos, é o objetivo desejado.
Valores demasiadamente distantes, tanto acima como abaixo, demonstram erros no planejamento ou na
execução que podem afetar a taxa de eficiência da produção das empresas. Entretanto, vide o cenário de intenso recuo na produção, o resultado indica uma subestimação do empresário industrial quanto à demanda
sobre seus produtos, o que o fez recorrer à utilização maior de estoques.

Evolução do número de empregados
Mar 2020 - Mar 2021

Valores acima de 50 indicam aumento no emprego frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda da produção frente ao mês anterior.
Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação.

Por sua vez, a Evolução do Número de Empregados registrou nova contração em março, obtendo o menor
resultado desde junho de 2020. Tal cenário contrapõe o crescimento dos empregos que marcou o segundo
semestre do ano anterior. Na esfera nacional, o resultado foi de estabilidade, próximo da fronteira dos 50
pontos.
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Expectativas
Os industriais cearenses manifestaram otimismo em quase todos os indicadores analisados, com exceção

das expectativas na geração de empregos para os próximos seis meses. Em 2020, em um contexto seme-

lhante, as expectativas recuaram de forma inédita na sondagem industrial. Como será discorrido, o cenário
em 2021, entretanto, ainda é predominantemente otimista, . Tal mudança pode advir do avanço de novas
boas práticas para superar as dificuldades impostas pelo distanciamento social bem como do avanço da

vacinação no estado e no país. Para melhor acompanhar o combate a pandemia, o Observatório da Indústria produziu boletins e painéis interativos, munindo de informação a indústria cearense.

Demanda

Abr 2020 - Abr 2021

Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda. Quanto mais distante dos 50 pontos,
maior e mais disseminada é a variação esperada.

A Expectativa de Demanda do industrial cearense para o próximo semestre retornou a uma perspectiva oti-

mista, após queda registrada no mês anterior, possivelmente influenciada pela leve melhora nos indicadores
epidemiológicos. No país o resultado permanece otimista, ligeiramente superior ao mês de março.

Compra de matérias-primas
Abr 2020 - Abr 2021

Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda. Quanto mais distante dos 50 pontos,
maior e mais disseminada é a variação esperada.

Após queda em março de 2021, as expectativas para Compra de Insumo e Matérias-Primas cresceram em

abril, chegando a 51,9 pontos. O Brasil seguiu a mesma trajetória e com resultado superior. Para identificar

quais possíveis motivos que dificultam o acesso a insumos, o Observatório da Indústria (FIEC) realizou, em
fevereiro, uma sondagem focada no acesso insumos e matéria-primas2.
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https://www.observatorio.ind.br/publicacao/1351/detalhe
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Número de Empregados
Abr 2020 - Abr 2021

Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda. Quanto mais distante dos 50 pontos,
maior e mais disseminada é a variação esperada.

Em contraponto ao otimismo dos outros indicadores, o índice de expectativas para o Número de Empregados
permaneceu pessimista para os próximos seis meses, ainda que tenha apresentado ligeiro crescimento
em comparação ao mês anterior. Vale destacar que, apesar do cenário recessivo, os resultados correntes
permaneceram a um nível superior quando comparado ao segundo trimestre de 2020, auge do primeiro
cenário pandêmico. No Brasil, as expectativas permaneceram positivas

Quantidade exportada
Abr 2020 - Abr 2021

Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda. Quanto mais distante dos 50 pontos,
maior e mais disseminada é a variação esperada.

As expectativas para Quantidade Exportada evoluíram significativamente em abril, alcançando valores próximos ao período posterior ao da primeira onda de Covid-19 no Ceará. Durante um período de baixa atividade econômica regional, o comércio internacional torna-se uma excelente alternativa para escoar a produção, principalmente em um contexto de desvalorização da moeda local
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Intenção de Investimentos
Abr 2020 - Abr 2021

Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

O indicador que analisa a Intenção de Investimento do industrial cearense registou leve recuo na propensão
em investir, alcançando 58,2 pontos. Apesar da contração, o estado ainda está 5,3 pontos acima da sua série
histórica (52,8), além de permanecer superior à média nacional (55,7).

Evolução na
Produção

Total

Indústria
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mar/20

fev/21

24,9
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51,2
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40,2
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42,2
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abr/20 mar/21
Indústria
geral

Compra de
Matéria-Prima

Demanda

26,4
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30,1
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24,1

39,8
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24,1
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41,7
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27,8

44,4

44,6

23,1
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36,6
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28,6

49,1
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33,3

44,8

49,2

33,3

45,8
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31

44,8

45,8

33,8
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Grande

26,4

53,4

56

26,4

56,8

55

25

55,4

60,3

30,6

48,9

49

58,3

75

68

Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. Valores abaixo de 50 indicam queda, estoque abaixo do planejado ou utilização da capacidade instalada abaixo do usual.
1 - Empresa com 10 a 49 empregados. 2 - Empresa com 50 a 249 empregados. 3 - Empresa com 250 ou mais empregados.
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Essas foram as principais conclusões da pesquisa Sondagem da Indústria, realizada pelo Observatório da Indústria
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria –

CNI. Leia também as sondagens especiais sobre o acesso a insumos e matéria-prima3 e planejamento e execução
do investimento4 do industrial cearense.

3

https://www.observatorio.ind.br/publicacao/1351/detalhe

4

https://www.observatorio.ind.br/publicacao/1334/detalhe

Especificações técnicas
Perfil da amostra (Ceará)
84 empresas, sendo 28 pequeno porte, 30
médio porte e 26 de grande porte.

Acesse nossas publicações
em formato digital, utilizando
o QR Code ao lado.

Perfil da amostra (Brasil)
1786 empresas, sendo 717 pequeno porte,
637 médio porte e 432 de grande porte.
Período da coleta

Sondagem Industrial

1 a 14 de abril de 2021
Documento concluído em Abril de 2021.
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