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Atividade industrial segue em alta em novembro
A atividade industrial cearense manteve em novembro re-
sultados positivos, apesar de registrar variações mais tími-
das que nos últimos meses. A única exceção foi Estoque 
(Efetivo/Planejado), que voltou a crescer expressivamen-
te e se aproximar do nível nacional após uma considerável 
queda no mês anterior. A Utilização da Capacidade Insta-
lada (Efetiva/Usual) voltou a registrar valor abaixo do usu-
al, enquanto os índices de Evolução da Produção e Evolu-
ção no Número de Empregos continuaram aumentando, 
porém em ritmo menos acelerado.

As expectativas continuaram positivas, bem próximas ao ní-
vel registrado do mês de outubro. Entretanto, em alguns, 
nota-se pequenas quedas consecutivas, apontando certo 
arrefecimento do otimismo nos últimos meses. Já Quanti-
dade Exportada destacou-se positivamente, pois apresen-
tou a maior variação no Ceará dentre os índices. 

Para conhecer e entender as políticas adotadas no enfren-
tamento aos impactos econômicos da Covid-19, a Federa-
ção das Indústrias do Ceará produziu boletins das políticas 
adotadas no Brasil e no Mundo. Esses boletins podem ser 
encontrados no site do Observatório da Indústria*. Além 
disso, em outubro, foi lançado o Índice de Inovação dos 
Estados, que busca mensurar e comparar os principais ele-
mentos relacionados à inovação para todos os estados bra-
sileiros**. 

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Sondagem 
Industrial, realizada mensalmente pelo Observatório da 
Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(SFIEC) em parceria com a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI).
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Evolução da Produção1

Após o difícil período entre março e 
maio devido à pandemia de Covid-19 e 
sua consequente retração econômica, 
a Evolução da Produção tem mantido 
sólido resultado, com uma sequência 
de seis meses consecutivos em alta. Os 
dados positivos comprovam os efeitos 
do processo de retomada das atividades 
a nível nacional e estadual. Apesar disso, 
novembro apresenta números mais 
tímidos em relação aos últimos meses, 
com 51,4 pontos para o Ceará e 53,1 para 
o Brasil.

*  https://www.observatorio.ind.br/publicacoes 
**  https://www.observatorio.ind.br/publicacao/1375/detalhe 
1  Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento da atividade frente ao mês anterior.
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Utilização da capacidade instalada (efetiva/usual)2

A Utilização da Capacidade Instalada efe-
tiva voltou a ficar abaixo da usual no Cea-
rá, mas assumiu valor de 48,2 pontos, ain-
da muito próximo do esperado. Em nível 
nacional, atingiu a mesma pontuação do 
mês anterior (51,1) e seguiu em alta pelo 
terceiro mês consecutivo. 

Estoques (efetivo/planejado)3

O Estoque Efetivo cresceu neste mês, 
atingindo 42,9 pontos, logo após uma que-
da no mês anterior. Apesar de seguir abai-
xo do planejado, retomou um nível próxi-
mo ao registrado nacionalmente, de 44,1 
pontos em novembro.

Evolução do número de empregados4

O índice de Evolução do Número de Em-
pregados manteve alta mais uma vez, 
atingindo 54,5 pontos no Ceará e 53,3 no 
Brasil, configurando o terceiro mês conse-
cutivo em que o estado cresce acima do 
nível nacional.  

2 Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 pontos indicam nível de atividade efetivo acima do usual para o mês. 
3 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. 
4 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento do número de empregados frente ao mês anterior.



Mês de referência: NOVEMBRO 2020

Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
DEZEMBRO de 2020  •  www.sfiec.org.br 3

SONDAGEM
INDUSTRIAL

Demanda

Apesar de ainda se manter otimista, o índice de Expectativa de Demanda, tanto em nível estadual quanto nacional, vem 
sutilmente declinando. Nota-se uma trajetória recente de queda no indicador para o Ceará e o Brasil: o primeiro acumula 
uma diminuição de 7,8 pontos e o segundo de 5,2 em relação ao valor de setembro.

Compra de matérias-primas

O índice de Compra de Insumo e Matérias-Primas para os próximos seis meses permaneceu otimista mais uma vez, 
totalizando um semestre de boas expectativas tanto no estado quando no país. Apesar disso, para o Brasil foi registrada 
uma queda de 1,3 ponto, enquanto houve um pequeno crescimento de 0,2 ponto no Ceará, perfazendo 56,7 e 58,6 pontos, 
respectivamente. 

EXPECTATIVAS5

As expectativas permaneceram estáveis, apresentando poucas variações em relação aos últimos meses. Este é um bom 
resultado, dado que desde julho o empresariado industrial tem estado otimista em relação ao futuro. A expectativa é de 
crescimento para os próximos seis meses, especialmente em relação à quantidade exportada. 

5 Referente ao mês de coleta do questionário: OUTUBRO
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Intenção de investimento6

Por fim, em relação ao índice de Intenção de Investimentos, os cearenses seguem pelo quarto mês consecutivo mais pro-
pensos ao investimento do que a média dos brasileiros. Apesar disso, a nível nacional e estadual, nota-se ligeira diminuição 
no indicador em relação ao mês anterior, com a marca de 59,1 e 63,8 pontos, respectivamente. 

Quantidade exportada

A expectativa de Quantidade Exportada no Ceará seguiu projetada acima do nível nacional pelo quinto mês seguido, ambos 
em um patamar otimista. Neste mês, o indicador no estado variou 2,6, totalizando 58,5 pontos. Já em nível nacional, o 
crescimento foi de 0,7, atingindo a marca de 54,6 pontos. Isso indica que os industriais cearenses estão novamente mais 
otimistas do que os brasileiros – na média – em relação às exportações. 

Número de empregados

O índice de expectativas do Número de Empregados permanece otimista e em nível similar aos meses anteriores. Em no-
vembro, o Ceará registrou 54 pontos, apenas 0,7 ponto abaixo do mês anterior, enquanto o Brasil manteve a mesma pontu-
ação de outubro, de 53,5 pontos.

6 Referente ao mês de coleta do questionário: OUTUBRO
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Resumo dos resultados

Expectativas

Total Evolução na 
Produção UCI Efetiva-Usual Evolução do número 

de empregados
Estoque Efetivo-

Planejado

Estoques de 
produtos finais 

(evolução)

 nov/ 
19

out/ 
20

nov/ 
20

nov/ 
19

out/ 
20

nov/ 
20

nov/ 
19

out/ 
20

nov/ 
20

nov/ 
19

out/ 
20

nov/ 
20

nov/ 
19

out/ 
20

nov/ 
20

I n d u s t r i a 
geral

50,0 60,2 51,4 50,2 50,2 48,2 50,2 55,9 54,5 50,9 37,6 42,9 50,7 41,3 46,2

Por Porte
Pequeno 45,0 48,3 50,9 47,1 46,6 46,4 48,0 50,9 44,6 48,5 35,2 42,5 46,1 39,3 47,6
Médio 54,8 54,5 50,0 51,0 51,5 50,9 52,9 51,5 50,9 53,1 38,8 39,6 54,2 41,4 46,9
Grande 50,0 66,7 52,1 51,1 51,0 47,9 50,0 59,4 59,4 54,5 38,1 44,3 51,1 42,0 45,5
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Total Demanda Compra de Matéria-
Prima

Quantidade 
Exportada Nº de Empregos Investimento

 dez/ 
19

nov/ 
20

dez/ 
20

dez/ 
19

nov/ 
20

dez/ 
20

dez/ 
19

nov/ 
20

dez/ 
20

dez/ 
19

nov/ 
20

dez/ 
20

dez/ 
19

nov/ 
20

dez/ 
20

I n d u s t r i a 
geral

54,6 58,0 57,2 52,8 58,4 58,6 54,2 55,9 58,5 51,2 54,7 54,0 57,3 64,5 63,8

Por Porte
Pequeno 50,0 52,6 46,4 48,1 50,9 47,3 56,3 50,0 50,0 45,5 47,4 44,6 41,4 53,4 47,3
Médio 58,0 53,8 53,7 54,0 57,6 53,7 52,8 50,0 58,3 50,0 49,2 51,9 63,5 61,4 61,1
Grande 60,2 61.5 62,5 55,7 61,5 64,6 53,3 60,3 61,7 54,5 59,4 58,3 70,5 69,8 70,8
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