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A indústria na região Centro-Norte operou, em média, com 59% da capacidade instalada em março, 

resultado 13,4 pontos percentuais abaixo da média histórica (72,4%). 

A Sondagem Industrial apontou estabilidade da 

atividade na região Centro-Norte em março. O 

indicador de volume de produção marcou 50,8 

pontos. O mercado de trabalho atingiu o nível mais 

próximo da linha dos 50 pontos dos últimos 14 

meses (45,8). Com a estabilidade na produção, a 

indústria supriu a demanda por seus produtos 

através da redução do nível de estoques (48,9), que 

mesmo assim ficou ligeiramente acima do planejado 

(51,8). 
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No 1º trimestre de 2016, os empresários da 

região seguiram insatisfeitos em relação às 

condições financeiras. A situação financeira das 

empresas atingiu o pior resultado da série 

histórica (30,7), com redução da margem de 

lucro (27,4) e maior dificuldade em acesso ao 

crédito (26,1). 

Diante da expectativa de estabilidade da 

demanda por produtos industriais (50,0), os 

industriais esperam queda na compra de 

matéria-prima (47,3) e no número de 

empregados (46,4). Por outro lado, os 

empresários da região seguem otimistas quanto 

à perspectiva de aumento da exportação (61,3) 

para os próximos seis meses. 

Indicadores abaixo de 50,0 pontos piora ou redução. Acima de 50,0 pontos indica melhora ou aumento. 
EXPEDIENTE: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) - Av. Graça Aranha, 01 CEP: 20030-002 - Rio de 
Janeiro.  
Presidente: Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira; Diretora de Desenvolvimento Econômico: Luciana de Sá; Gerente de Pesquisa e 
Estatística: Cesar Bedran; Coordenadora da Divisão Pesquisa e Estatística: Tatiana Sanchez; Equipe Técnica: Adriana Esteves; 
Gerente de Estudos Econômicos: Guilherme Mercês; Equipe Técnica: Jonathas Goulart, Julia Pestana, Nayara Freire e Raphael 
Veríssimo; 
 
Informações: economia@firjan.com.br  
Visite nossa página: http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/sondagem-economica-regional.htm 
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