SONDAGEM INDUSTRIAL – CNI/FIEPI/IEL – QUADRIMESTRE SET/OUT/NOV/DEZ - 2020
A Sondagem Industrial é uma pesquisa de opinião com os empresários das indústrias extrativas e de transformação realizada
pela Confederação Nacional das Indústrias - CNI em parceria com da Federação das Indústrias do Piauí – FIEPI. A análise foi
realizada mensalmente no terceiro quadrimestre de 2020 numa amostra que contem indústrias de vários setores. As pesquisas
se desenvolveram por meio de questionário disponibilizado pela CNI às indústrias do Estado. Nos dois primeiros quadrimestres
de 2020 (janeiro a agosto) foi perceptível o impacto nas indústrias do Estado dada as limitações impostas pelos decretos
editados pelo Governo do Estado do Piauí e dos Municípios. Já a partir de setembro/2020, com a mitigação dessas medidas
restritivas somada à necessidade de reinvenção, dentre outras inovações, houve um paulatino retorno ao cenário pré
pandêmico.

O segmento da amostra compreendeu indústrias de pequeno, médio e grande porte dos setores de extração de minerais nãometálicos, produtos alimentícios, bebidas, produtos têxteis, confecção de artigos do vestuário e acessórios, produtos e
madeira, impressão e reprodução de gravações, biocombustíveis, químicos (exceto HPPC), produtos farmoquímicos e
farmacêuticos, produtos de borracha, produtos e material plástico, produtos de minerais não metálicos, produtos de metal
(exceto máquinas e equipamentos), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros, máquinas e equipamentos,
veículos automotores, reboques e carrocerias, móveis e produtos diversos.

CENÁRIO ATUAL
1. Volume de Produção de sua Empresa no Mês, na Comparação com o Mês Anterior
Vindo de meses anteriores, principalmente de março a junho
de 2020, com números pouco otimistas, o quadrimestre
setembro/dezembro de 2020 esboçou reação positiva da
indústria com média de volume de produção na comparação
com o mês anterior em 47,07%, percentual superior aos 37,2%
do quadrimestre maio a agosto de 2020. Neste último
quadrimestre do ano o mês de novembro apresentou o melhor
desempenho medido no período (59,6%), época em que parte
das indústrias se prepara para o aquecimento sazonal das
vendas, característico do mês de dezembro.
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2. Nível de Utilização da Capacidade Instalada (UCI) em Relação ao Usual
O nível de utilização da capacidade instalada em relação ao usual
também revelou uma ascendente retomada das atividades. Se em
setembro, o percentual era de 49,2%, aumentou em outubro para
51,7%, tendo os maiores destaques para novembro, com 64,9%,
fechando dezembro com 66%. Se analisarmos os quadrimestres
anteriores observamos a tendência da indústria local de um
contínuo aumento, principalmente a partir de setembro, que se
consolidou ao longo deste último quadrimestre avaliado.

3. Evolução do Número de Empregados
A evolução no número de empregados nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro teve a estabilidade
em seu melhor percentual no mês de outubro, com 78,3%,
muito próximo a dezembro (77,4%). O cenário de queda do
número de empregados é menor em outubro, com 6,7%. Já o
aumento no número de empregados tem o seu melhor
patamar também em outubro, com 15%. Os números do
quadrimestre revelam uma tendência de estabilidade nos
empregos, sendo indicativo de um cenário positivo e estável
nos empregos do setor.

4. Estoques de Produtos Finais da Empresa em Relação ao Planejado/Desejado
Analisando o indicador de estoque de produtos finais em
relação ao planejado, embora a maioria das indústrias
pesquisadas não operem com estoque de produtos, os índices
deste quadrimestre já apresentam percentuais semelhantes
ao período anterior à pandemia do novo coronavírus. Os
melhores índices apurados concentram-se nos meses de
novembro, com 40,4% e dezembro, com 45,3%, índices
superiores à média calculada para setembro e outubro, que foi
de 31,6%. Nos meses de abril e maio de 2020 as indústrias
tiveram os piores números, com 7% e 10% respectivamente,
de estoque de produtos. Em junho, 19,7%, em julho, 27,7%,
fechando o quadrimestre anterior com 31,3% em agosto.
Apesar das dificuldades na aquisição de matéria-prima, este cenário mostra que as indústrias estão planejando e recuperando
os estoques de produtos finais em relação ao planejado/desejado.
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PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES
1. Demanda por Produtos
A expectativa para a demanda por produtos nos próximos 6
meses teve uma média no quadrimestre de 52,2%, média
superior ao quadrimestre anterior, que foi de 47,97%.
Setembro e outubro apresentaram os melhores percentuais
do quadrimestre, com 55,6% e 56,7%, respectivamente.

2. Número de Empregados
A expectativa de crescimento do número de empregados na
indústria para os próximos 6 meses tem se mantido numa
constante para este quadrimestre com percentuais de 14,3%
em setembro, 10% em outubro, 19,3% em novembro e 13,2%
em dezembro. Os índices de expectativa de aumento no
número de empregados no Nordeste foram de 17,3% em
outubro, 19,1% em novembro e 17,8% em dezembro.

3. Compras de Matéria-prima
Para os próximos 6 meses, as perspectivas das indústrias do
Estado para o aumento nas compras de matéria-prima tiveram
melhores expectativas em setembro (47,6%) e outubro
(51,7%). O reflexo da dificuldade nessa aquisição foi observado
quando os percentuais reduziram em novembro (40,4%) e
dezembro (39,6%).

4. Intenção de Investimento
Os números mostram um crescimento constante nos meses de
setembro (36,5%), outubro (33,3%) e novembro (35,1%)
quanto a intenção* de investimento das indústrias para os
próximos 6 meses. O mês de dezembro fecha o quadrimestre
com 49,1%, apresentando um otimismo destacado na
intenção de investir nos próximos 6 meses, com percentual até
superior ao da região Nordeste, que foi de 44,7% no mês de
dezembro de 2020.

*Esta análise considerou apenas a alternativa de resposta “sim, provavelmente”
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SÉRIE HISTÓRICA DA SONDAGEM INDUSTRIAL - ANO 2020
Nota explicativa
Os números da Sondagem Industrial mostram resultados das pesquisas realizadas mensalmente, de janeiro a dezembro de
2020. O período de março a agosto de 2020 foi atípico, impactando diretamente as indústrias, dadas as medidas restritivas
impostas pelos Governos Estadual e Municipais para a contenção da pandemia da Covid-19. A partir de setembro de 2020,
com a completa retomada da atividade industrial, os números passam a mostrar um cenário de retorno à normalidade que
tende a avançar em 2021.

Nota Metodológica
A Sondagem Industrial do Piauí é realizada mensalmente pela Federação das Indústrias do Piauí - FIEPI. A pesquisa é feita em
conjunto

com

a

Confederação

Nacional

das

Indústrias

(CNI),

utilizando

metodologia

pré-definida

(https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial).
Nesta pesquisa mensal, são apresentados indicadores sobre o nível da atividade industrial – produção, emprego, estoques e
utilização da capacidade instalada usual - a situação financeira das empresas, a situação de estoques, os principais problemas
enfrentados e as expectativas de demanda, emprego, compra de matéria-prima e exportações. Por vezes, são inseridos pela
CNI Blocos Especiais de perguntas.
A análise se dá por meio dos indicadores com valores que variam entre 0 e 100 pontos com o limiar divisório de 50 pontos
indicando cenário de estabilidade.
Elaboração: Trento & Fernandes Ltda.

