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 APRESENTAÇÃO 

A Pesquisa de Sondagem Industrial é uma pesquisa realizada, nos primeiros dez 

dias uteis de cada mês, tendo como objetivo obter dados referentes a percepção do 

empresário industrial sobre a economia de sua empresa e também as expectativas e 

intenções destes empresários para os próximos 6 meses. 

A pesquisa possui indicadores que variam de 0 a 100 pontos. Acima dos 50 

pontos indicam comportamento positivo da economia frente ao indicador. Abaixo dos 

50 pontos, consequentemente, indicam uma queda, tanto no comportamento 

econômico da empresa e da economia, quantos nas expectativas e intenções do 

empresário industrial. 

Indicadores do nível da atividade 

  mai/17 abr/18 mai/18 

Volume de Produção 45,5 45,8 33,9 

Util. da Capacidade Instalada (efetiva/usual) 38,6 37,5 35,7 

Util. da Capacidade Instalada (%) 66,0 68,0 58,0 

Evolução do nº de empregados 45,5 50,0 42,9 

Estoque de Produtos finais (Planejado/desejado) 47,5 41,7 50,0 

Estoque de Produtos finais (Evolução) 47,5 50,0 46,4 
 

 INDICADOR DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 

A pesquisa mostra que no mês de maio o índice de evolução do volume de produção 

registrou 33,9 pontos, sofrendo novamente uma queda, que chegou a 

aproximadamente, 12 pontos se comparado ao mês de abril de 2018. Quando 

comparado ao mês de maio de 2017 nota-se uma variação negativa de 11,6 pontos. 

      O índice de evolução de produção nacional apontou 41,6 pontos. E em comparação 

com o índice de evolução da produção estadual, nota-se que o volume de produção da 

indústria estadual esta abaixo da indústria nacional.  

 INDICADOR DE EMPREGO INDUSTRIAL 

O indicador de Evolução do Número de Empregos gerados na indústria estadual, 

no mês de maio de 2018, registrou uma queda de 7,1 pontos se comparado ao mês 

anterior, registrando 42,9 pontos, mostrando que há uma redução no número de 

empregos gerados na indústria Roraimense. O indicador nacional registrou 48,3 pontos, 
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acima do registrado no estado, os números mostram que a geração de empregos em 

escala nacional e local estão abaixo do ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCI – Utilização da Capacidade Instalada 

A Utilização da Capacidade Instalada é analisada por dois ângulos, o primeiro 

mostra a variação percentual e os pontos da utilização efetiva em relação ao usual. A 

diferença entre elas é que a primeira demonstra o quanto esta sendo utilizada da 

capacidade total, a segunda demonstra em pontos a utilização efetiva no período 

referente à pesquisa em relação ao usual para o mesmo período nos anos anteriores. 
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 O nível da UCI, nas indústrias do estado, sofreu uma variação negativa de 10 

pontos percentuais em maio de 2018, registrando 58%. Se comparado a maio de 2017, 

registra uma queda de 8 pontos percentuais, onde registrou 66%. O indicador do nível 

da UCI nacional referente ao mês de maio atingiu 63%, estando acima do percentual do 

estado de Roraima.  

A UCI efetiva em relação ao usual referente ao mês de maio de 2018 alcançou 

35,7 pontos, aproximadamente 2 pontos abaixo do registrado em abril de 2018 e se 

comparado ao mês de maio de 2017 registra uma pequena queda de 3 pontos. O 

indicador nacional da UCI efetiva em relação a usual aponta 37,3 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTOQUES 

Os indicadores de estoque também possuem duas vertentes, o primeiro é o 

Estoque de Produtos Finais que compara o planejado em relação ao desejado e o 

segundo é o Estoque de Produtos Finais que demonstra evolução de um mês para o 

outro.  

Para o mês de maio de 2018 o Estoque de Produtos Finais (planejado/desejado) 

e o indicador de evolução do nível de Estoque de Produtos Finais registraram 50 e 46,4 

pontos, respectivamente. Se comparados ao mês anterior percebe-se uma variação 

positiva de 8,3 pontos no Estoque de Produtos Finais (planejado/desejado), e uma 

variação negativa de 3,6 pontos na evolução do nível de Estoques de Produtos Finais. Se 

comparados ao mesmo período de 2017, registram, variações de 2,5 pontos positivos 

Fonte: FIER e CNI - Pesquisa Sondagem Industrial  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

UCI

Util. da Capacidade Instalada (efetiva/usual)

Util. da Capacidade Instalada (%)



 
 

FIER 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
de Roraima 

Av: Benjamin Constant, 
Nº 876 – Centro- Boa Vista 
CEP.: 69301-020 
TEL.: (095) 4009-5353 
FAX: (095) 3224-1557 

SESI 
Serviço 
Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi 

 

4 

no indicador de estoques de produtos finais planejados em relação ao desejado e 

aproximadamente 1 ponto negativo no índice de evolução dos estoques finais. Em 

parâmetro nacional, o indicador de estoques planejado em relação ao desejado 

registrou 53,3 pontos, e o indicador de evolução dos estoques registrou 54,5 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPECTATIVAS 

Os Empresários industriais do Estado de Roraima têm a expectativa de melhora 

da economia, quanto às expectativas referentes à Demanda por produtos e Exportação, 

tendo uma expectativa negativa quanto a Compra de matéria-prima e Número de 

Empregados para os próximos seis meses.  

O indicador de intenção de investimento evoluiu 10,4 pontos em maio. Com isso 

o indicador registrou 55,4 pontos. Se comparado a maio de 2017 percebe-se uma 

variação positiva de 5,4 pontos, quando foi registrado 50 pontos nas intenções de 

investimento do empresário local. Ficando acima da media nacional, que registrou 50,5 

pontos, o indicador mostra que o empresário local teve um aumento na intenção de 

investimento. A tabela e o gráfico baixo demonstram e ilustram o comportamento dos 

indicadores.  
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PERSPECTIVAS PROXIMOS SEIS MESES 

  mai-17 abr-18 mai-18 

Demanda por Produtos 56,8 65,0 58,3 

Número de Empregados 56,8 43,8 48,1 

Compras de matéria-prima 56,8 56,3 41,9 

Quantidade Exportada 50,0  0,0 75,0 

Intenção de Investimento 50,0 45,0 55,4 
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