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Aumento dos custos afeta a lucratividade das indústrias da região de 

Campinas em janeiro de 2015 

 

Este relatório de Sondagem Industrial tem como objetivo analisar as respostas 

relativas à produção, vendas, contratações, estoques, capacidade instalada, custos, 

lucratividade e investimentos referentes ao mês de Janeiro de 2015, a partir de uma 

amostra de empresas do setor industrial da região de Campinas. A comparação dos 

resultados é realizada tanto com o mesmo mês do ano anterior, a fim de anular possíveis 

flutuações sazonais, quanto com meses imediatamente anteriores, com o objetivo de 

avaliar a evolução do índice ao longo do ano. Como a Sondagem Industrial não foi 

realizada no mês de novembro, excepcionalmente neste mês, a comparação do mês de 

janeiro de 2015 será feita com o mês de dezembro de 2014 e com outubro de 2014. 

A variação da produção no mês de janeiro de 2015 apresentou um resultado pior 

que o de janeiro de 2014, embora melhor que dezembro de 2014. Para 21,4% das 

empresas respondentes, houve aumento da produção; para 60,7%, diminuição da 

produção, enquanto 17,9% alegou que sua produção permaneceu inalterada. Na 

comparação com outubro do ano passado, 22,7% dos participantes havia declarado 

aumento da produção, 45,5% havia declarado produção inalterada e apenas 31,8% 

alegou diminuição. Na comparação com dezembro de 2014, os dados declarados para 

aumento, inalterado e diminuição foram 4,8%, 23,8% e 71,4% respectivamente. O 

quadro mostra-se assim um pouco melhor se comparado a dezembro de 2014, uma vez 

que mais empresas apontaram aumento de produção e menos empresas apontaram 

redução da produção. 

No tocante à variação mensal no número de funcionários, o cenário também é 

preocupante dado que somente 3,6% dos envolvidos na pesquisa indicaram aumento, 

participação que chegou aos 33,3% em janeiro do ano anterior. O resultado é também 

pior se consideradas as respostas de outubro de 2014, quando se observou que 13,6% 

dos participantes disseram ter aumentado o número de funcionários. Se por um lado em 

dezembro de 2014 não houve pronunciamentos dos participantes que aumentaram o 

número de funcionários, por outro trata-se do mês com maior estabilidade, visto que 

76,2% dos participantes tiveram sua variação no número de funcionários estável.  
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As vendas apresentaram uma queda significativa frente a outubro de 2014. Isso 

porque observou-se que em outubro 31,8% dos participantes declararam aumento de 

vendas, frente a 17,9% de janeiro de 2015. Contudo, com relação a dezembro de 2014, 

quando 71,4% dos envolvidos na pesquisa apontaram para valores inferiores nas 

vendas, o quadro melhorou, visto que em janeiro de 2015, 60,7% dos participantes 

registraram valores inferiores. Na comparação com janeiro de 2014 há uma mudança 

significativa, dado que os participantes, que se distribuíam com maior equilíbrio entre 

valores superiores, estáveis e interiores, apresentando participações de 36,4%, 30,3% e 

33,3%, respectivamente, agora, em janeiro de 2015, distribuem-se em 17,9%, 21,4% e 

60,7%. 

A variação mensal da inadimplência apresentou piora. Se tomado o mês de 

janeiro de 2014 e compará-lo ao de 2015, observa-se que o percentual de respondentes 

que dizem ter percebido maior a inadimplência vai de 24,2% para 35,7%. Contudo, 

nenhum dos meses apresentados compara-se a dezembro de 2014, quando o nível atinge 

42,9%.  

O nível de utilização da capacidade instalada de produção (UCIP) apresentou 

uma piora com relação a dezembro de 2014. Se no último mês de 2014, 23,8% dos 

participantes responderam utilizar entre 0 e 50%, em janeiro de 2015 esse número vai 

para 32,1%. Embora praticamente a mesma porcentagem de entrevistados (51,5% em 

janeiro de 2014 contra 53,6% em janeiro de 2015) diz utilizar entre 50,1 e 80% de sua 

capacidade instalada, o número percentual de respondentes que utilizam entre 80,1 e 

100% da capacidade instalada cai de 24,2% para 14,3% de janeiro de 2014 para o 

mesmo mês de 2015. 

Entre os custos, destacam-se a variação mensal dos custos trabalhistas, dos 

custos de matéria-prima, componentes e peças e dos custos de energia, água e 

transporte. Com relação aos custos trabalhistas, as diferenças são pequenas: 54,5% dos 

entrevistados apontavam para um aumento de custos trabalhistas em 2014, e 51,9% em 

2015. Contudo, as diferenças entre os anos são mais gritantes com relação às outras 

duas categorias de custos destacadas. Afinal, 66,7% dos entrevistados responderam que 

os custos de matérias-primas aumentaram em janeiro de 2014 com relação ao mês 

anterior, e esse número passa para 85,2% em janeiro de 2015. Se considerados os custos 

energia, água e transportes, 37,5% dos respondentes em janeiro de 2014 apontaram para 
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o aumento desses custos em relação ao mês anterior, número que salta para 88,5% em 

janeiro de 2015. Evidentemente que essa elevada porcentagem refere-se ao preço do 

combustível e das tarifas de energia e água que apresentaram aumento no início deste 

ano.  

Com relação aos estoques, a porcentagem de entrevistados que alegaram ter sua 

variação de estoques mensal aumentada estabilizou-se, passando de 33,3% em 

dezembro de 2014 para 34,8% em janeiro de 2015. Mas, se comparado o mês de janeiro 

de 2014 com o de 2015, nota-se que a porcentagem de respondentes que afirma ter 

aumentado sua variação mensal dos estoques vai de 21,4% para 34,8%.  

O aumento dos custos teve um reflexo sobre o indicador de lucratividade: na 

comparação com dezembro de 2014, quando 61,9% dos envolvidos responderam ter 

variação mensal de lucratividade inferior em janeiro de 2015 mostra-se com um quadro 

mais deteriorado (71,4% como resposta de diminuição da lucratividade). Em outubro, 

nenhuma empresa respondeu que a variação foi superior e 72,7% responderam que foi 

inferior.  

A variação mensal do investimento em ampliação da capacidade instalada 

expressa, a partir dos resultados da Sondagem, um futuro de pouco crescimento 

econômico em 2015. Isso porque em janeiro de 2014, 21,2% dos entrevistados disse que 

iria ampliar o número de máquinas, e esse número cai para 14,3% em janeiro de 2015. 

Há também menos respondentes afirmando atualizar o maquinário já existente, de modo 

que em janeiro de 2014, 36,4% dos entrevistados disseram que iriam atualizar e em 

janeiro de 2015 esse número cai para 14,3%. Além disso, o número de respondentes que 

disse que não irá investir passou de 42,4% para 64,3%, e os respondentes que disseram 

que reduzirão o nível de produção, em janeiro de 2014 eram inexistentes e, em 2015, 

representam a 7,1% dos entrevistados. 

Os resultados da Sondagem com relação ao planejamento do investimento para 

os próximos 12 meses estão em linha com as respostas em relação ao investimento em 

ampliação da capacidade instalada. Se em janeiro de 2014 9,1% dos entrevistados 

aumentariam seus investimentos planejados, em janeiro de 2015 esse número foi 

inexistente. Ademais, o número de entrevistados que não investirão aumentou de janeiro 

de 2014 para janeiro de 2015, passando de 27,3% para 60,7%.  
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O resultado da Sondagem Industrial de Janeiro de 2015 mostrou uma piora 

significativa em todos os indicadores de resultados correntes (produção, número de 

funcionários, vendas, estoques, inadimplência e utilização da capacidade instalada). 

Além disso, os custos se ampliaram novamente nesse último mês pesquisado (custos 

trabalhistas, custos com matéria-prima e, principalmente, custos com água, energia e 

transporte). Consequentemente, houve um recuo da taxa de lucratividade.  

As respostas observadas sobre o investimento em ampliação da capacidade 

instalada acompanharam a tendência dos indicadores correntes, e indicaram uma 

perspectiva não tão otimista para os próximos meses. Isso porque se observa uma 

retração dos planos de investimento e também indicação (embora muito tímida ainda) 

de redução do nível de produção.  

Espera-se que o nível de vendas e rentabilidade dos próximos meses se eleve 

para que a indústria na região possa voltar a apresentar, como nos últimos anos, 

respostas que indiquem, continuamente, ampliação da produção e do emprego.  
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Anexos: 
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Notas 
Os dados apresentados neste boletim foram obtidos através de pesquisa realizada 

pelo CIESP-Campinas, junto aos seus associados, durante a primeira quinzena de 

Fevereiro de 2015, com dados referentes a Janeiro de 2015. Tais informações foram 

analisadas por pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP. Neste 

mês, 28 empresas associadas ao CIESP - Campinas participaram da pesquisa. 

 

EXPEDIENTE: CIESP-CAMPINAS 

Diretoria Regional: José Nunes Filho, José Henrique Toledo Corrêa e Natal 

Martins. 

Gerência Regional: Paula Carvalho 

Coordenador Departamento de Estatística: Jane Keller 

Contato: 

Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim CEP: 13070-277 Campinas - SP 

Telefone: (019)3743-2200 

Assessoria de Imprensa: Edécio Roncon e Vera Graça (Roncon & Graça 

Comunicações) 

Fone: 19-3231-2635 / 3233-4984 

 

CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DA FACAMP 

Coordenador: Rodrigo Sabbatini (sabbatini@facamp.com.br) 

Professores: José Augusto Ruas e Daniela Gorayeb 

Assistente de Pesquisa: Felipe Da Roz 

Estagiário: Márcio Ferreira Rocha 

Contato: 

Estrada Municipal UNICAMP – Telebrás Km 1, s/n – Cidade Universitária 

Cep: 13083-970 – Campinas/SP – Caixa Postal 6016 Telefone: (19) 3754-8500 


