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Volume de produção cresce e registra o 
melhor resultado do ano 

Ano 13 • Número 5 • maio de 2022

*O indicador varia de 0 a 100. Abaixo de 50 sinaliza queda na produção, igual a 50 estabilidade e acima aumeto da produção. Fonte: CNI e FIEMA.

Produção Industrial
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O índice que mede o nível de produção maranhense evoluiu 13,9 pontos em maio e alcançou 61,1 pontos.  O 
indicador, que vem evoluindo desde nov/21, ultrapassou os 50 pontos pela primeira vez em 11 meses e obteve um 
desempenho melhor que o registrado no mesmo período do ano passado. Demostrando aumento da produção, o 
crescimento também é observado em nível nacional (53,6 pontos) e regional (53,6 pontos).
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Estoque
O índice que mede o nível de estoque marcou 54,1 pontos. Apesar de ter diminuído 1,4 ponto em relação ao mês pas-
sado, o indicador se encontra acima da linha divisória dos 50 pontos, sugerindo que os estoques ainda estão em alta.

O Estoque efetivo com relação ao planejado foi superior ao índice do mês de abril e alcançou a maior pontuação dos 
últimos anos. Com 62,4 pontos, o indicador variou 1,3 ponto demostrando que o estoque efetivo continua acima do 
planejado e ainda mais disseminado.

Estoque
Índice de difusão*
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*O índice de evolução do nível de estoques varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam crescimento do nível de estoques na comparação com o mês anterior. 
Valores abaixo de 50, queda do nível de estoques.

*O índice varia de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam que o número de empregados cresceu na comparação com o mês anterior. Valores abaixo de 50, que o número 
de empregados caiu. 
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Empregados
Índice de difusão*

Emprego
O número de pessoas empregadas na indústria do Maranhão cresceu 6,9 pontos. Marcando 52,8 pontos, o indica-
dor que monitora o número de trabalhadores registrou uma das melhores pontuações do ano. Apesar disso, ainda 
é inferior mai/21 (54,3 pontos).
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Utilização da Capacidade Instalada (UCI)
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) variou 1 p.p em maio e 12 p.p em relação ao mesmo período do ano passa-
do. Chegando aos 62% de uso, as indústrias registram o maior nível de utilização de máquinas e equipamentos. Com 
relação ao usual para o mês (44,5 pontos), o índice está abaixo dos 50 pontos, que separa o crescimento da queda, 
evidenciando que o uso da capacidade instalada está abaixo do que se espera para o mês.

Expectativas
DDos índices de expectativas analisados, a exportação (58,4 pontos) foi o único a não registrar variação, com o indica-
dor marcando a mesma pontuação de abril. 

A demanda (73,6 pontos) evoluiu 7,5 pontos em relação ao mês anterior e alcançou a maior expectativa do ano até 
o momento. O índice que monitora a compra de matéria-prima (69,5 pontos) também obteve ótimos resultados: 
cresceu 2,8 pontos e chega ao quarto mês consecutivo de crescimento. O indicador que mede a expectativa quanto a 
novas contratações também evoluiu positivamente na comparação com abril. 

Com todos os resultados acima da linha divisória de 50 pontos, os empresários da indústria maranhense seguem oti-
mistas para os próximos seis meses. 

UCI (em %)
Maio de 2022
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Expectativas
Índice de difusão*

* Os índices variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 indicam expectativa de queda.
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Mais informações como dados setoriais, 
regionais e edições anteriores em: 
www.fiema.org.br/publicacoes

Perfil da amostra
10 indústrias dos segmentos de Produtos alimentícios, 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios, Cou-
ros e artefatos de couros, Biocombustíveis, Produtos 
de metais, (exceto máquinas e equipamentos).

Período de coleta
1° a 9 de junho de 2022.

Documento concluído em 31 de agosto de 2022.

Especificações técnicas

Veja mais
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 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda.
¹ Utilização média da Capacidade Operacional

INDICADORES INDÚSTRIA MARANHENSE
POR PORTE 

PEQUENA MÉDIA E GRANDE 

NÍVEL DE ATIVIDADE MAI/21 ABR/22 MAI/22 MAI/21 ABR/22 MAI/22 MAI/21 ABR/22 MAI/22

Volume de Produção 54,2 47,2 61,1 50 41,7 58,3 56,3 50 62,5

UCI¹ (em %) 50 61 62 55 68 67 47 57 60

UCI¹ efetiva-usual 50 40,3 44,5 50 33,3 45,8 50 43,8 43,8

Empregados 54,2 45,9 52,8 50 50 58,3 56,3 43,8 50

Estoque efetivo 50 61,1 62,4 50 50 37,5 50 66,7 75

Estoque final 55,5 55,5 54,1 50 50 37,5 58,3 58,3 62,5

EXPECTATIVAS (PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES)

Demanda 58 66,1 73,6 52,8 58,3 70,8 60,7 62,5 75

Empregados 54,7 57 59,7 50 58,3 54,2 57,1 56,3 62,5

Compra Matéria-prima 60,8 66,7 69,5 61,1 75 70,8 60,7 62,5 68,8

Exportação 50 58,4 58,4 50 75 75 50 50 50

Resumo dos indicadores

https://www.fiema.org.br/publicacoes

