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Sondagem industrial de janeiro revela aumento no 

volume de produção 
 

O índice que mede o Volume de Produção referente 

ao mês de janeiro cresceu 5,1 pontos percentuais, e 

atingiu 52,6 pontos. Com esse aumento, o indicador 

volta ao cenário de otimismo, revelando que os 

empresários da indústria estão satisfeitos com 

relação a sua produção. 

Comparando com o mesmo mês do ano anterior (jan. 

/22; 46,9), houve um aumento de 5,7 pontos. O 

indicador das pequenas e grandes empresas 

apresentou quedas de 5,4 e 11,6 pontos na 

passagem mensal, e atingiram 47,9 e 55,3 pontos 

respectivamente. Já as médias empresas recuaram 

avançaram 8,3 pontos percentuais atingindo 50,0 

pontos.  

O índice que mede a Evolução do Número de 

Empregados apresentou recuo de 2,1 pontos em 

janeiro de 2023, atingindo 47,7 pontos. Em 

comparação com janeiro de 2022, houve recuo de 

0,7 ponto. Com esse resultado, o índice permanece 

no cenário de pessimismo, ficando abaixo dos 50 

pontos. 

 

 
Aumento 

Queda 

Queda 

Fonte:Fiepe/CNI 

*Valores acima de 50 pontos indicam cenário de otimismo. 

Fonte:Fiepe/CNI 
*Valores acima de 50 pontos indicam cenário de 

otimismo 
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Utilização da Capacidade Instalada 
 

A Utilização da Capacidade Instalada - UCI 

apresentou um avançou de 4,0 pontos 

percentuais e chegou a 66%. Esse resultado 

deixou o indicador acima da média histórica que 

é de 64%, porém, abaixo da média nacional que 

foi de 67%. Com relação ao mesmo período do 

ano anterior, o índice cresceu 1,0 ponto.  

A UCI efetiva em relação ao usual registrou um 

avanço de 0,4 ponto e atingiu 45,5. Na 

comparação com janeiro de 2022, o índice 

cresceu 4,4 pontos. O indicador encontra-se 

abaixo da linha divisória dos 50 pontos, mas 

acima da média dos últimos doze meses que 

atinge 44,9 pontos. 

 

 
Elevação no estoque em relação ao mês anterior

Os estoques dos produtos apresentaram 

crescimento em seu índice. O indicador avançou 

2,4 pontos na passagem mensal e em janeiro 

atingiu 47,2 pontos. Mesmo com a elevação, o 

indicador permanece no cenário pessimista. Em 

comparação com janeiro de 2022 o índice subiu 

0,6 ponto. 

Comparando o indicador de estoques finais com 

relação ao planejado, houve recuo de 6,8 pontos 

levando o resultado a 44,1 pontos no mês em 

questão. Com esta queda, o índice volta ao 

cenário de pessimismo. O índice mostra que o 

nível de estoque ao fim do mês foi inferior ao 

planejado pelo empresário. Em relação ao 

registrado em janeiro de 2022, houve aumento 

de 0,4 ponto.  

 

 

Fonte:Fiepe/CNI 

*Valores acima de 50 pontos indicam crescimento do nível de estoques ou estoque efetivo acima do planejado. 

Fonte:Fiepe/CNI 
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Intenção de Investimentos 

Propensão a investir fica menos intensa em dezembro 

 

O índice intenção de investimentos 

decresceu 4,8 pontos percentuais na 

passagem de janeiro (52,4) para fevereiro e 

marcou 47,6 pontos. A queda desse índice 

mostra que os empresários industriais não 

estão propensos a investir no mês em 

questão. Com relação ao mesmo mês do ano 

anterior (fev. /22; 54,3), a variação é de -6,7 

pontos.  

Com este recuo, o resultado volta a ficar 

abaixo dos 50 pontos, o que indica que a 

instabilidade do cenário atual afeta a 

intenção de investimentos.

 

 

 

 

 

  

Fonte: FIEPE/CNI 

*Quanto maior o índice, maior a propenção a investir da indústria. 
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Expectativas para a Indústria  

A expectativa sobre a demanda por produtos 

avançou 0,3 ponto percentual e atingiu 54,2 

pontos em fevereiro de 2023. Com relação a 

fevereiro de 2022, o indicador caiu 4,3 pontos. 

Sobre a expectativa para compra de insumos,  

o indicador recuou 3,5 pontos em relação a 

janeiro deste ano (52,7) e recuou  4,8 pontos  

em relação a fevereiro de 2022 (54,0), 

atingindo 49,2 pontos. Com esse tombo, o 

indicador volta ao cenário de pessimismo após 

11 meses de avalioções positivas.

 

 

 

Expectativas para número de empregado  

 

O indicador de expectativas sobre o número de 

empregados recuou 1,6 ponto na variação mensal e 

atingiu 45,0 pontos em fevereiro de 2023, frente aos 

46,6 pontos registrados em janeiro. A variação em 

relação a fevereiro de 2022 foi de -4,0 pontos.  

 

Expectativas para quantidade 

exportada  

Em relação à expectativa sobre a quantidade 

exportada, o indicador apresentou um recuo de 4,1 

pontos, saindo de 44,8 pontos registrados em janeiro, 

para 40,7 em fevereiro de 2023. A variação sazonal 

(fev./22; 36,7) foi de 4,0 pontos.   

Fonte:Fiepe/CNI 

*Valores acima de 50 pontos indicam crescimento na expectiativa 

sobre a quantidade exportada. 

Fonte:Fiepe/CNI 
*Valores acima de 50 pontos indicam otimismo no aumento da 

demanda por produtos e na compra de insumos. 

Fonte:Fiepe/CNI 

*Valores acima de 50 pontos indicam expectiativa na contratação de empregados. 
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Resultado por segmento industrial 
Desempenho da Indústria 

 

  

 

Expectativas da Indústria 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
 
1- Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento.  
2- Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam atividade acima do usual.  
3- Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. 

 

Nota Metodológica:  A Sondagem Industrial é elaborada mensalmente pela FIEPE através da área de Economia, 

utilizando os resultados da Sondagem Industria da CNI que é aplicada junto a 26 estados da federação e o Distrito 

Federal. 

  Volume de Produção UCI Efetiva/Usual 
Evolução do número 

de empregados 
Estoques de produtos 
(planejado/desejado) 

  jan./22 dez./22 jan./23 jan./22 dez./22 jan./23 jan./22 dez./22 jan./23 jan./22 dez./22 jan./23 

Indústria 
Geral 

46,8 57,7 52,6 42,2 45,1 45,5 48,4 49,8 47,7 49,9 50,9 44,1 

Pequena 46,8 75,0 47,9 42,2 38,3 47,9 51,6 50,0 41,7 56,3 40,0 43,8 

Média 40,5 50,0 50,0 38,1 58,3 45,3 46,4 54,2 43,8 45,3 50,0 43,8 

Grande 48,9 53,3 55,3 43,5 41,7 44,7 47,8 48,3 51,3 48,9 55,4 44,4 

  
Demanda por 

produtos 
Número de empregos 

Compras de matéria 
prima 

Quantidade 
Exportada 

  Fev./22 Jan./23 Fev./23 Fev./22 Jan./23 Fev./23 Fev./22 Jan./23 Fev./23 Fev./22 Jan./23 Fev./23 

Indústria 
Geral 

58,5 53,9 54,2 49,0 46,6 45,0 54,0 52,7 49,2 36,7 44,8 40,7 

Pequena 61,1 56,7 54,2 47,2 48,3 41,7 54,2 58,3 45,8 0,0 58,3 40,0 

Média 55,9 62,5 46,9 51,5 54,2 45,3 51,5 54,2 46,9 45,8 41,7 43,8 

Grande 58,3 50,0 56,6 48,8 43,3 46,1 48,8 50,0 51,3 47,9 40,6 40,0 

Fonte:Fiepe/CNI 

Fonte:Fiepe/CNI 


