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Crescimento não foi suficiente para eliminar estoques
Melhorou ligeiramente a situação da indústria gaúcha em agosto, mês em que a
atividade fabril tende a aumentar para atender a demanda do final de ano. Os indicadores
pesquisados sobre a evolução da produção e número de empregados, após dois meses
seguidos de queda, voltaram a superar os 50 pontos, indicando crescimento. No mesmo
sentido, o nível de utilização da capacidade instalada (UCI) aumentou, mas foi considerada
pelos empresários normal para o período. A expansão da atividade, entretanto, não foi
suficientemente intensa para eliminar o excesso de estoques de produtos finais.
Diante da permanência conjuntura pouco propícia à atividade produtiva, não surpreende
a nova queda no otimismo dos empresários gaúchos. Todos os indicadores que medem a
expectativa - demanda, compras de matérias-primas e número de empregados - reduziram-se,
ou seja pioraram, mas permanecem acima da linha divisória dos 50 pontos, indicando que as
perspectivas para os próximos seis meses continuam otimistas. Por outro lado, a perspectiva
das exportações, após cinco meses, deixou de ser pessimista e o índice subiu para 52 pontos.
Os resultados da Sondagem de agosto seguem refletindo a fragilidade do ambiente
produtivo e a manutenção do processo de desaquecimento da atividade industrial gaúcha.
Nível de atividade
Após dois mês operando abaixo, indústria volta a operar dentro do usual em agosto
No mês agosto, os indicadores de evolução do nível de atividade industrial não
apontaram grandes alterações na trajetória recente de arrefecimento do setor. Os indicadores
da produção (55,3 pontos), emprego (51,7 pontos) e utilização da capacidade instalada
(78,6%) representaram crescimento na comparação com o mês anterior, porém foram
considerados dentro da normalidade pelos empresários, conforme sinaliza o índice de UCI
efetiva-usual em 49,6 pontos. Vale lembrar que a indústria gaúcha operava a quatro meses
abaixo de seu nível usual. O percentual médio de utilização da capacidade instalada passou de
76,6% em julho para 78,6% em agosto.
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Vale destacar que o resultado do mês é determinado sobretudo pelas médias e grandes
empresas, visto que as pequenas indústrias mostram uma situação menos favoráveis, com os
indicadores abaixo da linha divisória dos 50 pontos.
Volume de produção no mês

Volume do emprego no mês

UCI no trimestre

UCI em relação ao usual

Estoques
Acúmulo de estoques indesejados se intensifica
A expansão da produção não foi suficiente para deter o acúmulo dos estoques de
produto finais que voltaram a crescer em agosto, com o índice alcançando 54 pontos, de modo
que os níveis registrados no mês continuam acima do planejado, índice de 55 pontos.
Estoques de produto final no mês

Estoques de produtos finais - Planejado
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Expectativas para os próximos seis meses
As perspectivas futuras estão piores do que em julho
As expectativas dos empresários gaúchos para os próximos seis meses continuam
otimistas, mas os recuos sistemáticos dos indicadores ao longo do ano demonstram que o
otimismo está cada vez menos disseminado. A expectativa de evolução da demanda recuou
pelo segundo mês seguido e alcançou 55 pontos, movimento que foi acompanhado pelas
expectativas de emprego (51 pontos) e de compras de matérias-primas (51 pontos). Já a
perspectiva de evolução das exportações, após cinco meses, deixou de ser pessimista e o
índice subiu para 52 pontos
Não há diferença significativa nas avaliações entre os portes de empresas pesquisados.

Expectativas de demanda

Expectativas de emprego

Expectativa de quantidade exportada

Expectativa de compra de matéria-prima
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Perfil da amostra: 157 empresas sendo 63 pequenas, 56 médias e 38 grandes.
Período de coleta: De 01 a 19 de setembro de 2011.
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GLOSSÁRIO
Como é feita a pesquisa?
•

Realizada mensalmente..

•

Trimestralmente, um conjunto adicional de questões é avaliado.

•

Deve ser avaliada a partir de pontos situados entre seus limites:
•

0 (zero) : avaliação negativa, estoque abaixo do planejado ou UCI abaixo do usual.

•

50 (cinqüenta): indiferente, estoque dentro do planejado ou UCI dentro do usual.

•

100 (cem): avaliação positiva, estoque acima do planejado ou UCI acima do usual.
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NOTA

A Sondagem industrial é elaborada pela unidade de Política Econômica da CNI em conjunto com as Federações
de Indústria de 23 estados do Brasil (no caso do RS – Unidade de Estudos Econômicos - FIERGS), embora sejam
consultadas empresas de todo o território nacional. As informações solicitadas são de natureza qualitativa e
resultam do levantamento direto com base em questionário próprio. Cada pergunta permite cinco alternativas
excludentes a respeito da evolução ou expectativa de evolução da variável em questão. As alternativas estão
associadas, da pior para a melhor, aos escores 0, 25, 50, 75 e 100. As perguntas relativas ao nível de atividade,
aos estoques e à situação financeira têm como referência o trimestre anterior. As questões de expectativas
referem-se aos próximos seis meses. O indicador de cada questão é obtido ponderando-se os escores pelas
respectivas freqüências relativas das respostas. Os resultados gerais para cada uma das perguntas são obtidos
mediante a ponderação dos indicadores dos grupos de empresas “Pequenas” (entre 20 a 99 empregados),
“Médias” (entre 100 e 499 empregados) e “Grandes” (500 empregados ou mais) utilizando-se como peso a
variável “Pessoal Ocupado em 31/12/2004”, segundo a CEE/MTE.
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