
Produção e emprego 
voltam a crescer e 
intenção de investimento  
bate recorde em 
novembro

Após apresentar queda no mês de ou-
tubro, a indústria cearense voltou a de-
monstrar sinais positivos em novembro. 
Tanto a Produção quanto o número de 
Empregos retomaram os resultados aci-
ma dos 50 pontos, indicando crescimento 
nessas duas variáveis frente ao mês an-
terior. Além disso, constatou-se que, ain-
da que a Utilização da Capacidade Ins-
talada (UCI) efetiva tenha ficado abaixo 
da usual, houve crescimento na compa-
ração com outubro. Já os Estoques efe-
tivos foram bem superiores ao planejado, 
podendo sugerir que as empresas estão 
com menos dificuldades para a produ-
ção, mas que também indicam possivelmente uma retração no consumo acima do esperado pelo setor. 
Os resultados das próximas pesquisas devem ser observados para melhor avaliação desse cenário. Para o 
Brasil, os resultados se assemelham ao do Ceará: a Produção obteve leve crescimento, os estoques efetivos 
estiveram acima do planejado e a UCI efetiva manteve-se abaixo da usual, mas com tendência ascendente. 
Somente o emprego diferiu, apresentando estabilidade em novembro.

As expectativas dos empresários cearenses e brasileiros para os próximos seis meses permanecem, em 
geral, otimistas. A exceção deve-se à variável de Número de empregados no Ceará, cuja queda de dois 
pontos em relação ao mês anterior desencadeou em um resultado final abaixo dos 50 pontos, ou seja, os 
empresários cearenses estão pessimistas com relação a este indicador. No mais, destaca-se a Intenção de 
Investimento do empresário cearense, cujo indicador atingiu o maior valor desde o início da série histórica.  

Mês de referência: Novembro 2021
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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.

75

Evolução da
Produção

Expectativas
Quantidade
Exportada

Expectativas
Número de

Empregados

UCI efetiva
usual

Estoque Efetivo
Planejado

Número de 
Empregados

Expectativas
Demanda

Expectativas
Compra de 

matérias primas

50.4 / 50.4

46.9 / 45.9

54.8 / 50.7

52.7 / 50

53.5 / 53

53 / 52.9

49.1 / 51.3

56.9/ 54

25

50



Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará Janeiro de 2022  •  www.observatorio.ind.br

Evolução da produção
Nov 2020 - Nov 2021
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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.

A Produção Industrial cearense voltou a crescer frente ao mês anterior, ainda que de maneira tímida, e mar-
cou 50,4 pontos. Isso representa uma variação positiva de 1,5 pontos comparado ao resultado observado no 
mês de outubro. Quanto ao Brasil, a produção também obteve pequeno crescimento (0,3 ponto) e marcou 
os mesmos 50,4 pontos que o estado.

Utilização da capacidade instalada (efetiva/usual)
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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.

Com relação à Utilização da Capacidade Instalada (UCI) efetiva, tanto no Ceará quanto no Brasil, o indicador 
evidenciou patamar inferior ao usual: 46,9 pontos e 45,9 pontos, respectivamente. Entretanto, destaca-se 
que houve crescimento de 3,5 pontos frente a outubro no estado e de 0,5 pontos no país. 
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Estoques (efetivo/planejado)
Nov 2020 - Nov 2021
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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.

Em novembro, o estoque efetivo retornou à nível superior ao planejado para o Ceará após seis meses, com 
54,8 pontos, isso significou um crescimento de 6,5 pontos no indicador frente ao mês anterior. Da mesma for-
ma, o indicador a nível nacional também evidenciou um estoque efetivo maior que o planejado, chegando 
ao patamar de 50,7 pontos. 

Evolução do número de empregados
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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.

O número de empregos para o Ceará também voltou a crescer frente ao mês anterior e registrou 52,7 pon-
tos. Tal resultado foi superior ao observado no Brasil em novembro, cuja a pontuação foi de 50 pontos, o que 
evidencia que, no país, o emprego se manteve estável frente a outubro.  

Expectativas

As expectativas dos empresários cearenses, de uma forma geral, revelaram-se otimistas para os próximos 
seis meses, uma vez que a maioria dos indicadores permaneceu acima dos 50 pontos. Somente o indicador 
de Número de Empregados que demonstrou expectativas de queda entre os industriais do estado.  Destaca-
-se, ainda, que a intenção de Investimento foi a maior já registrada na série histórica.  
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Demanda
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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 a demanda das indústrias cearenses e brasileiras permaneceram otimistas, marcando 
53,5 pontos e 54,3 pontos, respectivamente. Se o indicador brasileiro desacelerou 0,2 ponto, o cearense cres-
ceu 0,9 no comparativo de novembro/outubro.

Compra de matérias-primas
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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.

Com relação à Compra de Insumos e Matérias-Primas, não houve muitas alterações do mês passado para 
o atual. O otimismo entre os empresários cearenses e brasileiros se manteve, sendo observado um pequeno 
aumento de expectativa (0,3 pontos) apenas no indicador cearense, que chegou à marca de 53 pontos.   
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Número de Empregados
Dez 2020 - Dez 2021
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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.

No que se refere ao número de empregados,  houve quebra do otimismo entre os empresários cearenses, 
em vista do resultado ter ficado abaixo da linha divisória de 50 pontos (49,1 pontos). O resultado indica assim, 
que os empresários não estão confiantes para novas contratações para os próximos seis meses. Por outro 
lado, o indicador brasileiro permaneceu estável e otimista, com pequena variação positiva de 0,1 ponto, de-
marcando 51,3 pontos.

Quantidade exportada
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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 relativas à quantidade exportada para os próximos seis meses continuam otimistas e com 
um salto de 1,4 pontos e 1,0 ponto frente ao mês anterior para Ceará e Brasil, respectivamente. Dessa forma, 
o estado atingiu a marca de 56,9 pontos, enquanto o país demarcou 54 pontos. 
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Intenção de Investimentos
Dez 2020 - Dez 2021
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Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

A intenção de investimento cearense foi destaque no mês, visto que houve um  aumento de 10,2 pontos com-
parado ao mês anterior. Dessa forma, o indicador atingiu o recorde da série histórica e marcou 71,9 pontos. Já 
no Brasil, o indicador permaneceu com os mesmos 58,4 pontos observados no mês anterior. 

Resumo

Total Evolução na 
Produção UCI Efetiva-Usual

Evolução do 
número de 

empregados

Estoque Efetivo-
Planejado

Estoques de 
produtos finais 

(evolução)

 nov/20 out/21 nov/21 nov/20 out/21 nov/21 nov/20 out/21 nov/21 nov/20 out/21 nov/21 nov/20 out/21 nov/21

Indústria 
geral 51,4 48,9 50,4 48,2 43,4 46,9 54,5 49,7 52,7 42,9 48,7 54,8 46,2 49,5 52,8

Expectativa para os próximos seis meses

Total Demanda Compra de 
Matéria-Prima

Quantidade 
Exportada Nº de Empregos Investimento

 dez/20 nov/21 dez/21 dez/20 nov/21 dez/21 dez/20 nov/21 dez/21 dez/20 nov/21 dez/21 dez/20 nov/21 dez/21

Indústria 
geral 57,2 52,6 53,5 58,6 52,7 53 58,5 55,5 56,9 54 51,1 49,1 63,8 61,7 71,9
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Especificações técnicas
Perfil da amostra (Ceará) 
77 empresas, sendo 29 pequeno porte, 28 

médio porte e 20 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil) 
1867 empresas, sendo 764 pequeno porte, 

6669 médio porte e 434 de grande porte.

Período da coleta 
01 a 13 de Novembro de 2021 

Documento concluído em Janeiro de 2022.

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, 

regionais, edições anteriores e painéis 

interativos em: www.observatorio.ind.br

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

Sondagem Industrial 

Publicação mensal da FIEC | Observatório da Indústria | 

Equipe Técnica | Autores: Luisa Ramos, Rayssa Costa e 

Elton Freitas | Amanda Sousa, Cíntia Brito, David Guima-

rães, Eduarda Mendonça, Francisco Wellington Ribeiro,  

Laís Veloso, Pamella Nogueira, Paola Fernandes | Ende-

reço: Av. Barão de Studart, 1980 – 2º andar. 60120-901 – 

Fortaleza / CE | Telefone: (85) 3421-5495 |. Autorizada a 

reprodução desde que citada a fonte.

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-prima1 e planejamento e execução 
do investimento2 do industrial cearense.

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

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