
SONDAGEM INDUSTRIAL 
FEVEREIRO 2015 

 
 

1 
 

 

Indicadores de fevereiro de 2015 da indústria da região de Campinas não 

melhoram e o quadro de investimento não apresenta mudanças substanciais 

 

Este relatório de Sondagem Industrial tem como objetivo analisar as respostas 

relativas à produção, vendas, contratações, estoques, inadimplência, capacidade 

instalada, custos, lucratividade e investimentos referentes ao mês de Fevereiro 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. 

De acordo com os respondentes, o nível de produção apresentou redução em 

relação ao mês anterior, uma vez que para a maioria (65,6% dos respondentes) houve 

queda na produção. Apenas 12,5% indicaram alta e 21,9% relataram a estabilidade da 

produção. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, observa-se que a 

situação piorou um pouco no período atual dado que naquele período houve queda na 

produção para 46,7% e alta para 26,7%. 

O número de funcionários seguiu a mesma tendência negativa quando 

comparado com o mesmo mês do ano anterior: em fevereiro de 2015, para 43,8% dos 

participantes o número de funcionários diminuiu ante 26,7% em fevereiro de 2014. Ao 

mesmo tempo, 9,4% responderam ter aumentado o quadro de funcionários em 2015 

ante 20,0% em fevereiro do ano anterior e 3,6% com relação a janeiro de 2015 e 0% em 

dezembro de 2014. 

Quanto às vendas, após uma leve melhora em janeiro de 2015 na comparação 

com dezembro, no mês de fevereiro há uma deterioração do quadro pois 65,6% dos 

respondentes assinalaram uma variação negativa (contra 60,7% em janeiro). A situação 

é mais crítica quando comparada com o mesmo mês do ano passado, quando 46,7% dos 

participantes tiveram uma variação positiva das vendas, enquanto o número mais 

recente caiu para 15,6%. 

A avaliação quanto à inadimplência apresentou apenas uma leve piora em 

relação a janeiro de 2015 pois nesse mês para 35,7% dos respondentes a inadimplência 

aumentou, enquanto em fevereiro de 2015 esse número foi 42,9%. Além disso, 
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nenhuma das empresas assinalou uma diminuição da inadimplência em nenhum dos 

meses considerados. 

O nível de utilização da capacidade instalada (UCIP) ficou para grande parte dos 

respondentes em um nível médio– 68,8% dos respondentes assinalaram uma UCIP entre 

50,1 e 80%. A comparação com os dois meses anteriores indica uma situação mais 

intermediária, pois apesar da UCIP entre 80,1 e 100% cair de 14,3% em janeiro para 

12,5% em fevereiro, houve uma significativa redução dos participantes com UCIP entre 

0 e 50%, passando de 32,1% em janeiro para 18,8% em fevereiro. Comparando com 

fevereiro/14, também podemos afirmar que a situação recente é mais intermediária, pois 

enquanto 26,7% afirmavam que a UCIP estava entre 80,1 e 100%, 40% estavam com 

UCIP entre 0 e 50%.  

Após as empresas indicarem aumento dos custos trabalhistas em dezembro de 

2014 (52,4%) e janeiro de 2015 (51,9%), em fevereiro de 2015 o número que indicava 

alta caiu para 45,2%, enquanto a maior parte passou a considerar a situação mais estável 

(51,6% dos respondentes). Por outro lado, em fevereiro do ano passado apenas 26,7% 

das empresas respondentes apresentavam alta dos custos.  

Os custos com matéria prima, componentes e peças continuaram a tendência de 

alta dos últimos meses, sendo que assinalaram essa opção 85,2% em janeiro e 84,4% em 

fevereiro de 2015. A comparação com o ano passado ilustra bem a situação atual de 

aumento dos custos das matérias primas: apenas 33,3% dos respondentes indicavam alta 

e para 66,7% permaneciam inalterados.  

As elevações nos custos de energia, água e transporte do período recente 

também refletiram-se nas respostas das empresas participantes: 88,5% e 90,6% 

apontaram alta em janeiro e fevereiro, respectivamente. Já no ano passado, apenas 

28,6% dos participantes assinalaram essa opção. 

O indicador de estoques apresentou sequência de aumento nos três meses 

analisados, sendo que em fevereiro de 2015 40,0% das empresas participantes 

assinalaram aumento (nos dois meses anteriores esse indicador era de 33,3% e 34,8%). 

Por outro lado, assinalaram também redução dos estoques 24% dos participantes, contra 

17,4% em janeiro – ou seja, algumas empresas melhoraram de condição. Em fevereiro 

do ano anterior a situação era mais estável: 50,0% dos respondentes afirmaram que o 

nível de estoques permaneceu inalterado, número que caiu para 36,0% no ano atual. 
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A variação da lucratividade das empresas indicou uma piora nas condições das 

empresas no mês em questão: nenhum dos respondentes assinalou um nível superior, 

enquanto 71,9% do total assinalaram um nível inferior. Os dois meses anteriores 

apresentam essa resposta de redução da lucratividade também alta (61,9% em dezembro 

de 2014 e 71,4% em janeiro de 2015). A comparação com fevereiro de 2014 (quando os 

índices indicavam aumento da lucratividade para 26,7% das empresas e redução para 

apenas 33,3%) parece explicitar o aumento dos custos e baixo crescimento das vendas. 

Em fevereiro de 2015, o indicador que mede a variação mensal do investimento 

em ampliação da capacidade instalada ilustra que a maior parte das empresas 

participantes (65,6%) não pretende investir, seguindo a mesma linha de janeiro (64,3%). 

Além disso, o mês também apresenta o menor número de empresas que pretendem 

ampliar o número de máquinas de todos os meses verificados (3,1%), redução em 

relação a janeiro de 2015 (14,3%). Por outro lado, o mês em questão apresentou o 

menor número de empresas que pretendem reduzir o nível de produção (apenas 3,1%), 

inclusive em relação ao mesmo mês do ano passado. Cabe também ressaltar que 28,1% 

irão atualizar o maquinário já existente, enquanto no mês anterior esse número era de 

14,3%. 

O resultado da Sondagem Industrial de fevereiro de 2015 ilustrou uma leve piora 

na maioria dos indicadores das empresas que participaram da pesquisa com relação a 

janeiro de 2015, mas uma deterioração significativa com relação a fevereiro de 2014. 

Houve reversão de alguns indicadores que apresentaram melhora entre dezembro de 

2014 e janeiro de 2015 (produção e vendas) e todos os outros indicadores ou 

apresentaram respostas similares (número de funcionários, inadimplência, custos, 

estoques) ou piora (lucratividade e investimento em ampliação da capacidade instalada). 

O único índice que ilustrou relativa melhora foi o nível de utilização da capacidade 

instalada, e pode estar relacionada com ausência de investimentos robustos nos meses 

anteriores. No geral, pode-se afirmar que os indicadores de investimento ilustram que as 

empresas estão reticentes à expansão da capacidade instalada.  
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Tema Especial: Segurança 

O relatório de Sondagem Industrial tratará de um tema especial em cada mês. No 

mês de fevereiro de 2015, as empresas responderam duas questões relacionadas à 

segurança: 1) Como são tratados os fatos relacionados à insegurança (como assaltos, 

furtos)?; 2) Você acredita que gastos com segurança causam perda de competitividade 

quando comparados com cidades/regiões de seus concorrentes? 

As respostas dos participantes da pesquisa desse mês nos mostram que a grande 

maioria não tem alterado sua forma de tratar insegurança (68,8% dos respondentes 

assinalaram que tem a mesma importância de sempre). No entanto, um quarto da 

amostra respondeu que fatores ligados à insegurança têm exigido mais recursos. Por 

outro lado, a competitividade com concorrentes de outras cidades/regiões é impactada 

fortemente por essa questão: 53,1% dos respondentes consideram que há um impacto 

negativo, enquanto 34,4% afirmam que não há impacto. 

 Portanto, apesar da maior parte da amostra não ter alterado sua maneira de tratar 

a segurança no período mais recente, essa variável impacta de forma mais estrutural a 

competitividade das empresas da região de Campinas em comparação às empresas de 

outras regiões. 
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Anexos: 
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Tema Especial Mensal: Segurança 
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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 Março  

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

por pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP. Neste mês, 32 

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 

 


