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Produção e emprego em crescimento
Produção da indústria maranhense cresce pelo segundo mês consecutivo, com 55,2 pontos em novem-

bro/2020, 10,4% a mais que o mês anterior. Brasil e Nordeste têm aumento na produção industrial pelo sexto 
mês consecutivo, porém tal crescimento foi menos difundido que os cinco meses anteriores, alcançando em 
novembro/2020, 53,1 pontos e 51,6 pontos respectivamente.

Já o emprego, na indústria maranhense, segue em crescimento pelo sexto mês consecutivo. O índice de evo-
lução do número de empregados ficou com 56,7 pontos no mês de novembro/2020, acima da linha divisória dos 
50 pontos, determinando crescimento do emprego frente ao mês anterior.

 Apesar do índice de novembro ser 0,8 ponto menor na comparação com outubro, pode-se dizer que o cres-
cimento do emprego foi intenso pois o indicador de difusão¹ encontra-se distante positivamente dos 50 pontos.

O crescimento do emprego e da produção estão estreitamente associados, com uma correlação forte de 71% 
nos últimos quatro anos. Nos últimos doze meses essa correlação se intensifica passando a ser 96%. Sendo as-
sim, um aumento ou queda no coeficiente de produção industrial induz a possibilidade de o índice do emprego 
seguir a mesma tendência favorável ou desfavorável.

Apesar das altas na produção, os estoques seguem em queda, abaixo do volume planejado em novembro, 
refletindo aumento no volume das vendas além do produzido. Nesse mês o nível de estoque permaneceu sina-
lizando queda nos estoques com 47,9 pontos, uma diferença de 6,2 pontos com o Efetivo/Planejado, fechando 
mês com 41,7 pontos. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) efetiva-usual se mantém baixa.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO

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. Fonte: CNI e FIEMA.
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

Valores acima de 50 indicam aumento no emprego frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda do emprego 
frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação. Fonte: CNI e FIEMA.
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¹ os indicadores de difusão são indicadores de base móvel (50 pontos), de modo que o indicador por si só já aponta o movimento da variável na 
comparação com o período anterior[...]. CNI. Metodologia da Sondagem Industrial / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília, 2018. 32 p.: il.
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NOTA METODOLÓGICA: a Sondagem Industrial do Maranhão é elaborada mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) 
em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Participaram 13 indústrias dos segmentos de Alimento, Vestuário, Couros, Derivados do 
petróleo, Biocombustíveis, Química, Limpeza e perfumaria, Plásticos, Minerais não metálicos, Metalurgia, Produtos de metal, Veículos automotores, 
Móveis, Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos. Os questionários foram aplicados de 1º a 11 de dezembro  de 2020. 
EXPEDIENTE: Superintendente da FIEMA: César Augusto Miranda | Coordenadoria de Ações Estratégicas (COAES): José Henrique Braga Polary e Edyr de 
Jesus Alves Pereira. Tel.: (98) 3212-1861. E-mail: jhpolary@fiema.org.br e pesquisa@fiema.org.br. Projeto gráfico, diagramação e revisão: Coordenadoria 
de Comunicação e Eventos (Cocev).

O indicador varia de 0 a 100 pontos. Menor que 50, indica queda, UCI abaixo do usual, estoque produtos finais abaixo do planejado ou expectativa negativa. 
Maior que 50, aumento, UCI* acima do usual, estoque produtos finais acima do planejado ou expectativa positiva / *UCI = Utilização da Capacidade Instalada.

INDICADORES INDÚSTRIA MARANHENSE
POR PORTE

PEQUENA MÉDIA E GRANDE

Nível de Atividade NOV/19 OUT/20 NOV/20 NOV/19 OUT/20 NOV/20 NOV/19 OUT/20 NOV/20

Volume de Produção 51,4 53,8 55,2 45,8 54,2 57,1 54,20 53,6 54,2

UCI* (em %) 60 74 62 67 67 65 56,00 77 60

UCI* efetiva-usual 44,5 48,6 46 50 45,8 46,4 41,70 50 45,8

Empregados 51,4 57,5 56,7 54,2 58,3 53,6 50,00 57,1 58,3

Estoque final (planejado/
desejado) 42,5 37,3 41,7 37,5 33,3 37,5 45,00 39,3 43,8

Estoque final(evolução) 44,6 47,6 47,9 43,8 50 43,8 45,00 46,4 50

EXPECTATIVAS - próximos 6 meses

Demanda 58,4 52,8 50,8 66,7 58,3 60,7 54,20 50 45,8

Empregados 51,4 50 53,6 54,2 50 60,7 50,00 50 50

Compra Matéria-prima 62,5 51,4 54,8 62,5 54,2 64,3 62,50 50 50

Exportação 58,4 50 54,2 75 50 62,5 50,00 50 50
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EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ESTOQUES E DO ESTOQUE EFETIVO EM RELAÇÃO AO PLANEJADO

Quanto mais distante dos 50 
pontos, maior é a variação 
ou a distância do planejado. 
Fonte: CNI e FIEMA.

Queda do nível de estoques ou estoque efetivo abaixo do planejado
Crescimento do nível de estoques ou estoque efetivo acima do planejado

Efetivo - planejado

As expectativas para os próximos seis meses, apesar da variação negativa em relação à demanda, em com-
paração ao mês anterior, são otimistas, pois todos os indicadores da indústria geral e das pequenas empresas 
seguem acima dos 50 pontos. Quanto às médias e grandes empresas as expectativas não são favoráveis.


