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Queda da UCI 

A Sondagem da Indústria Metalmecânica, na área 
de abrangência do SINDIMETAL Norte registrou 
queda no resultado, no mês de janeiro, na 
comparação com o mês anterior em relação ao 
nível de utilização da capacidade instalada (UCI), 
atingindo 76%.  

Este percentual ainda é maior que a média 
nacional, que manteve estável com um 
percentual de ocupação da planta produtiva de 
67%, que é fato auspicioso visto ser o maior nível 
desde janeiro de 2015, quando atingiu 67% se 

igualando e superando os anos subsequentes 
(2016-2019). 

A produção apresentou um aumento de 
ocupação fechando janeiro a 40,1 pontos, sendo 
2,4 pontos acima que o registrado no mês de 
dezembro. enquanto que o nível de 
trabalhadores houve aumento de 14,3 pontos, 
considerando o mês de dezembro de 2019 
fechando janeiro com 51,7 pontos, mas os 
estoques fecharam com uma percepção de 
estarem acima do planejado com 65,6 pontos. 
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Volume de produção em relação ao mês anterior 
Índice de difusão (0 a 100) 

 

 
  

 
               Nível de utilização em relação ao mesmo mês de anos anteriores 
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Aumento nos empregos

O indicador de evolução do quadro de 
funcionários demonstrou um crescimento 
considerável atingindo 51,7 pontos, embora ainda 
na faixa positiva. 

Grande parte dessas contratações está em relação   
ao otimismo que vem sendo apresentado pelas 
empresas nos meses anteriores (agosto-outubro). 

 

 
 

Evolução do número de empregados 
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Elevação nos estoques

Neste mês, o nível de estoques em relação ao 
planejado registrou elevação fechando com uma 
percepção a 65,6 pontos, permitindo interpretar 
que os gestores contavam com vendas mais 
significativas. 

Em consequência, também o estoque acumulado 
fechou em alta a 62,4 pontos.  

 
 
 



  

 

 
 
 

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)        

 

 

 

 

         

 



  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados do levantamento de janeiro em 
relação a indústria Metalmecânica na área de 
abrangência do SINDIMETAL Norte mostram que a 
economia nacional apresenta um cenário otimista  

Neste mês a produção apresentou aumento, 
porém com cautela, de forma geral, os índices de 
expectativa variaram pouco na passagem de 
janeiro para fevereiro de 2020; assim, as 
expectativas seguem bastante otimistas
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