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I. Introdução 

 

As sondagens conjunturais de negócios são levantamentos estatísticos que geram informações 

utilizadas no monitoramento da situação corrente e na antecipação de eventos futuros da 

economia.  

 

Um dos principais atributos deste tipo de pesquisa é a rapidez com que os dados são colhidos, 

processados e divulgados. Enquanto as estatísticas quantitativas tradicionais como as de 

produção e emprego são conhecidas com defasagem entre 30 a 60 dias em relação ao fato 

ocorrido, as sondagens fornecem sinalizações de tendência acuradas para um horizonte de três 

a seis meses à frente ainda durante o mês de realização da pesquisa. 

 

A Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação da Fundação Getulio Vargas 

(Sondagem da Indústria) é produzida pelo Instituto Brasileiro de Economia desde 1966, com 

periodicidade trimestral até outubro de 2005 e mensal desde então. Fornece indicações sobre a 

situação atual e tendências de curto prazo do setor industrial brasileiro, constituindo-se em 

subsídio para a tomada de decisões empresariais no âmbito privado; para a análise econômica 

realizada no meio acadêmico e de consultoria; e na elaboração da política econômica pelo 

governo.  

 

 

II. Características gerais da pesquisa 

 

Na Sondagem da Indústria, são apurados três tipos de resultados: observações a respeito do 

trimestre imediatamente anterior ao que se inicia no mês da pesquisa; avaliações relativas ao 

momento de realização da pesquisa; e previsões para o trimestre que se inicia no mês de 

realização da pesquisa. A exceção é o item relativo à situação esperada dos negócios, com 

horizonte temporal de seis meses.  

 

As opções de resposta para as questões realizadas mensalmente às empresas industriais são 

prioritariamente de natureza qualitativa (maior/igual/menor, melhor/igual/pior), com exceção 

dos quesitos nível de utilização da capacidade instalada e número de turnos de trabalho, para 

os quais a informação apurada é do tipo quantitativo.  
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As previsões e observações são feitas de modo comparativo (maior/melhor, menor/pior ou 

igual). As avaliações, por sua vez, referem-se ao nível absoluto da variável (forte/fraco,  

excessivo/insuficiente ou normal). 

 

 

II.a. Quesitos regulares 

 

A Sondagem da Indústria pesquisa mensalmente um conjunto de oito  quesitos relacionados à 

atividade industrial. A cada três meses1, outros  quesitos e formas de abordagem são 

acrescentados à pesquisa. 

 

Quesitos Mensais  

 

Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) – Compreendido majoritariamente pelas 

empresas industriais como o percentual de ocupação dos fatores capital e trabalho, refere-se 

ao mês de realização da pesquisa. 

O informante deve escolher uma entre as nove faixas apresentadas no questionário: 0% 

(empresa paralisada); de 0% a 19%; 20% a 39%; 40% a 59%; 60% a 69%; 70% a 79%; 80% a 89%; 90 

a 99%; ou 100% (plena capacidade). Para efeito de cálculo do NUCI médio de um setor, gênero 

ou ramo industrial, a faixa escolhida pela empresa é substituída por um único número, 

representativo do ponto médio daquela faixa.  

 

Demanda – Avaliação a respeito do nível atual de demanda por produtos da empresa. As 

respostas são desagregadas de acordo com a classificação de origem da demanda, entre 

interna ou externa. 

 

Estoques – Avaliação a respeito do nível atual dos estoques de produtos fabricados pela 

empresa. 

  

Situação dos negócios – Ao responder a este quesito, a empresa leva em consideração fatores 

de ordem microeconômica, tais como margens de lucro e faturamento, e fatores 

macroeconômicos que afetam o seu desempenho, como taxas de juros e de câmbio. A 

                                                           

1 Nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. 
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situação dos negócios é avaliada no momento de realização da pesquisa e quanto às 

perspectivas para os próximos seis meses. 

 

Emprego - Perspectivas em relação ao contingente de mão-de-obra empregado pela empresa 

no trimestre seguinte; 

 

Volume de produção física – Perspectivas para a produção no trimestre seguinte.  

 

Quesitos trimestrais 

 

Fatores limitativos à expansão da produção no curto prazo - Caso existam, a empresa deve 

selecionar o principal entre seis fatores sugeridos pela FGV/IBRE, ou especificar um fator não 

incluído no questionário.  

 

Condições de crédito – Avaliação do grau de dificuldade para a aquisição de crédito no 

sistema bancário no mês de aplicação da pesquisa. 

 

Tempo de fornecimento - Avaliação do tempo que os principais fornecedores estão levando 

para entregar os pedidos feitos pela empresa, em comparação com o normal para a época do 

ano.  

 

Turnos de trabalho - Avaliação sobre a jornada atual de trabalho na empresa, medida em 

número de turnos. 

 

Custos empresariais – Perspectivas em relação à evolução dos preços de matérias-primas e 

componentes no trimestre seguinte. Com diferenciação entre os mercados interno e externo. 

 

Compras de matérias-primas e componentes – Perspectivas para o volume físico das compras 

de matérias-primas e componentes no trimestre seguinte. Com diferenciação entre os mercados 

interno e externo.  

 

Quesitos Trimestrais 



 

 

 

 

 

 
6 

Sondagem da Indústria de Transformação 

Aspectos Metodológicos da Sondagem da Indústria 

Alguns dos temas pesquisados mensalmente são avaliados a cada três meses, nas edições de 

janeiro, abril, julho e outubro, com um diferente enfoque temporal. 

Emprego* – Observação a respeito da evolução do contingente de mão-de-obra empregado 

pela empresa no trimestre anterior. 

 

Volume de produção física* – Observação a respeito da evolução da produção no trimestre 

anterior.  

 

Demanda* – Perspectivas para a demanda no trimestre seguinte. As respostas são 

desagregadas de acordo com a classificação de origem da demanda, entre interna ou 

externa. 

 

O quadro a seguir sintetiza os quesitos abordados na pesquisa, o período de referência das 

questões, as opções de resposta  e a periodicidade de aplicação.   
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QUADRO 1:  QUESITOS, PERÍODO DE REFERÊNCIA, OPÇÕES DE RESPOSTA E PERIODICIDADE 

Quesito 
Período de referência para as 

respostas 

Opções de  

Resposta 

Periodicidade 

de coleta 

Emprego 

Três meses anteriores 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Trimestral 

Próximos três meses 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Mensal 

Turnos de trabalho Situação Atual 

Número de turnos por 

indicação da própria 

empresa 

Trimestral 

Nível de Utilização da Capacidade 

Instalada 
Situação Atual 

Percentagem de 

capacidade média utilizada 

no mês de referência 

Mensal 

Compras                                                                                                           

(de Matérias-Primas e Componentes, em 

volume) 

Próximos três meses 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Trimestral 

Custos Empresariais                                                                                     

(de matérias-primas e mão-de-obra) 
Próximos três meses Maiores, iguais, menores Trimestral 

Fatores limitativos à expansão da 

produção no curto prazo 
Situação Atual Sete opções de resposta Trimestral 

Condições de Crédito Situação Atual Alto, moderado, baixo Trimestral 

Tempo de entrega de fornecedores Situação Atual Maior, igual, menor Trimestral 

Demanda (interna e externa) Situação atual (Nível) Forte, normal ou fraco Mensal 

 Próximos três meses 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Mensal 

Produção 

Três meses anteriores 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Trimestral 

Próximos três meses 
Aumento, manutenção, 

diminuição 
Mensal 

Estoques Situação atual (Nível) 
Insuficiente, normal ou 

excessivo 
Mensal 

Situação dos Negócios 
Situação atual Boa, igual ou fraca Mensal 

Próximos seis meses Melhor, igual ou pior Mensal 

 

 

II.b. Quesitos especiais 

 

Há quesitos incluídos na pesquisa apenas uma vez por ano. Adicionados às edições de janeiro, 

abril, julho e outubro, procuram obter informações para um horizonte de tempo mais dilatado, 

geralmente de um ano, e tratam de temas como investimentos em capital físico, fatores 

limitativos ao crescimento econômico sustentado e previsões para variáveis econômicas no ano 

seguinte. 

Temas econômicos de interesse conjuntural podem gerar quesitos extraordinários.  
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III. Perguntas no nível da empresa e dos produtos 

 

Algumas das perguntas contidas na Sondagem da Indústria são direcionadas à empresa como 

um todo, caso dos quesitos relacionados ao nível de utilização da capacidade instalada, 

emprego, compra de matérias-primas e componentes, fatores limitativos ao aumento da 

produção e condições de crédito.  

 

Outras são realizadas no nível do produto. No caso de a empresa possuir mais de uma linha 

relevante de produtos, as respostas a estes quesitos são fornecidas especificamente para cada 

uma delas. Nesta categoria estão enquadrados os quesitos relacionados à demanda interna e 

externa, produção, estoques e situação dos negócios.  

 

As perguntas feitas no nível do produto permitem uma consolidação mais eficiente das 

respostas no plano setorial.  
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O diagrama a seguir resume a estrutura acima descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Classificação Setorial 

 

Na Sondagem da Indústria, as empresas são enquadradas em quatro setores, 21 gêneros2 e 127 

ramos industriais.  

 

Os quatro setores da indústria são definidos segundo as categorias de uso: bens de consumo, 

bens de capital, materiais de construção e bens intermediários.  

 

Os gêneros industriais seguem a Classificação de Indústrias do IBGE, de 1972. De modo geral, 

esta classificação permite comparações com as divisões (de dois dígitos), da classificação atual 

do IBGE3.  

 

A classificação setorial é realizada de acordo com a descrição feita pela própria empresa das 

características de seus produtos e de sua área de atuação. Nas perguntas feitas no nível da 

empresa, o enquadramento é feito segundo as características de seu(s) principal(is) produto(s).  

                                                           

2 Para o Índice de Confiança da Indústria (ICI), conforme será descrito adiante, foi realizada uma agregação em 14 

gêneros. 

3 CNAE 1.0 

Questões ao Nível da Empresa 

Nível de Utilização da Capacidade 

Emprego 

Compras  

Custos 

Fatores Limitativos 

Condições de Crédito 

Tempo de Fornecimento 

 

Questões ao Nível do Produto 

Demanda 

Produção 

Nível de Estoques 

Situação dos Negócios 
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V. Desidentificação de informantes 

 

Com o intuito de assegurar o sigilo das informações prestadas durante a realização deste tipo 

de pesquisa, a FGV/IBRE adota regras de desidentificação de empresas, de modo a evitar a 

individualização do informante.  

 

Quando existirem, no nível de gênero ou ramo industrial, dois ou menos informantes, ou a fatia 

de mercado relativa a determinado informante for considerada muito elevada, os resultados da 

pesquisa não são divulgados naquele nível de agregação. 

 

 

VI. Coleta de Dados  

 

O responsável pelo preenchimento dos questionários é identificado pela empresa de acordo 

com especificações fornecidas pela FGV/IBRE, sendo geralmente um colaborador em nível de 

diretoria ou gerência e necessariamente alguém com uma visão integrada dos diversos 

negócios.  

As respostas aos questionários são fornecidas de duas formas: 

(i) Via Postal: Os informantes recebem e respondem a 

questionários enviados pelo correio em envelopes previamente pagos pela FGV/IBRE à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos;  

(ii) Via Internet: O informante acessa o site 

www.fgv.br/sondagem/industria, criado especialmente para este propósito pela FGV/IBRE e, 

mediante identificação por código e senha, responde ao questionário. 

 

Atualmente, cerca de 70% das empresas, responsáveis por 90% do faturamento total, vêm 

respondendo à pesquisa via internet.  

 

Após a apuração dos resultados, a FGV/IBRE envia a todos os informantes, por e-mail, um relatório 

contendo os principais resultados da Sondagem, bem como uma síntese das tabulações do setor 

a que pertence a empresa.  

 

http://www.fgv.br/sondagem/industria
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O envio destas informações tem por objetivo retribuir a gentileza da empresa em colaborar com a 

pesquisa. Os dados e análises podem ser utilizados pela empresa na comparação de suas 

próprias expectativas com as da média do setor, na avaliação da situação do segmento de 

atuação de seus clientes e no enriquecimento de sua percepção em relação aos rumos da 

economia no curto prazo.  

 

 

VI.a. Amostra 

 

O conjunto de informantes é composto por grandes, médias e pequenas empresas industriais, 

representativas do universo empresarial que se pretende retratar, tanto ao nível da indústria de 

transformação quanto em seus recortes setoriais.  

 

As empresas mais relevantes no contexto geral ou setorial formam um painel fixo cuja qualidade 

é assegurada pelo trabalho de assistência e cobrança realizado pela equipe de suporte da 

FGV/IBRE nas principais capitais do país.  

 

O tratamento dado às empresas restantes é mais flexível, levando a uma alternância controlada 

na composição desta parcela da amostra.  

 

O grau de cobertura da amostra é conferido por testes realizados pela FGV/IBRE, usando dados 

do IBGE para efeito de comparação, tendo como meta uma amostra de empresas 

proporcional a, no mínimo, 30% do valor total da produção em cada segmento considerado.  

Este valor é um parâmetro de referência principalmente para os segmentos da indústria em que 

há maior pulverização, ou seja, um grande número de competidores de porte pequeno ou 

médio.  Nos segmentos em que há maior concentração, não raramente a amostra alcança 

mais de 70% do valor da produção em cada segmento relevante.  

 

 

VII. Ponderações e Forma de Apresentação dos 

Resultados 

 

A maioria das respostas na Sondagem da Indústria é ponderada, ao nível do gênero industrial, 

pelo faturamento das empresas integrantes da amostra. Neste nível de agregação, as questões 
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relativas ao emprego industrial têm como peso o pessoal ocupado nas empresas e as relativas à 

demanda externa são ponderadas pelas exportações.  

 

Para se chegar ao resultado da indústria de transformação a partir dos gêneros industriais, a 

ponderação é realizada de acordo com o respectivo valor da transformação industrial ou do 

pessoal ocupado, segundo dados do IBGE4. 

 

O quadro abaixo sintetiza as formas de ponderação em cada quesito da pesquisa, nos 

diferentes níveis de agregação. 

 

 

 

 

                                                           

4 Até julho de 2006, os pesos eram determinados pelo Censo de 1985 do IBGE.  A partir de outubro de 2006, as ponderações 

passaram a ser alteradas anualmente, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Anual – PIA Empresa, também do IBGE. 

Na mesma ocasião, as séries históricas foram revisadas a partir de janeiro de 1995. 
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Quadro 2: Indicadores utilizados na determinação dos fatores de ponderação  

Quesito 

Referências para a ponderação 

Por Ramo/Gênero 

/Setor 

Total da 

Indústria* 

Emprego PO PO 

Nível de Utilização da Capacidade Instalada Faturamento VTI 

Compras de Matérias-Primas e Componentes Faturamento VTI 

Fatores Limitativos ao Aumento do Volume da Produção Faturamento VTI 

Condições de Crédito Faturamento VTI 

Demanda Interna Faturamento VTI 

Demanda Externa Exportações VTI 

Produção Faturamento VTI 

Estoques Faturamento VTI 

Situação dos Negócios Faturamento VTI 

          VTI = Valor da transformação industrial   PO = Pessoal ocupado 

 

 

VII.a. Questões com opções de resposta do tipo qualitativo 

 

Nas questões cujas opções de resposta são qualidades (maior/menor, boa/fraca) atribuíveis aos 

indicadores pesquisados, os resultados básicos apurados são as freqüências relativas, 

ponderadas, expressas em termos percentuais, das empresas que optaram por cada uma das 

respostas apresentadas no questionário.  

 

Uma vez obtidas as freqüências relativas de cada opção de resposta, é construído um 

indicador-síntese para a pergunta, em duas etapas:          i) primeiro calcula-se a diferença, em 

pontos percentuais, da freqüência relativa de opções extremas favoráveis (forte, melhor, etc) e 

desfavoráveis (fraco, pior. etc);  ii) a este saldo de respostas, adiciona-se 100 (cem).  

 

A fórmula a seguir descreve o procedimento de cálculo dos indicadores para cada quesito da 

pesquisa:  
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Indicador dos Quesitos por Gênero Industrial 

 

 
gqgq

SaldoI
,,

100     (1) 

 

onde: 

gq
I

,
 denota o indicador para o quesito “q” no gênero “g”; 

gqSaldo ,  é o saldo obtido para o quesito “q” relacionado ao gênero “g” obtido da seguinte 

forma: 

 














 



df n

j

j

n

i

igqSaldo
11

, 100                                 (1.1) 

 

onde: 

 

fn  é o número de empresas do gênero “g” que optaram por uma resposta favorável/otimista no quesito 

“q”; 

dn  é o número de empresas do gênero “g” que optaram por uma resposta desfavorável/pessimista no 

quesito “q”; 

i  é o peso5, no gênero “g”, da i-ésima empresa do que optou por uma resposta favorável/otimista ao 

quesito “q”; 

j  é o peso, no gênero “g”, da j-ésima empresa do que optou por uma resposta desfavorável/pessimista 

ao quesito “q”. 

 

Indicador para os Quesitos no Nível da Indústria de Transformação 

 

 



21

1
,,

g
gqgTq

II                               (2) 

onde: 

21,...,1g  representa os 21 gêneros da indústria; 

Tq
I

,
 é o indicador obtido para o quesito “q” ao nível da Indústria de Transformação; 

                                                           

5 Ao nível de gênero, os fatores de ponderação são determinados pelo peso relativo do indicador de porte da empresa em 

relação ao do valor total da amostra. Ver quadro 2. 
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gq
I

,
    é o indicador obtido para o quesito “q” relacionado ao gênero “g”; 

g       é o fator de ponderação6 aplicado ao gênero “g” no Total da Indústria de Transformação. 

 

 

VII.b. Questões com opções de resposta do tipo quantitativo - NUCI  

 

NUCI por Gênero Industrial 

 

Para cada gênero, o NUCI é obtido da seguinte forma: 





gn

i
iig NUCIwNUCI

1

                      (3)                      

g

i

i
f

f
wcom   

onde: 

gNUCI  é o NUCI do gênero 21,...,1, gg  

iw  é o fator de ponderação aplicado à empresa “i”; 

iNUCI  é o nível de utilização da capacidade da empresa “i”. 

if  é o faturamento da empresa “i”. 

gf  é o faturamento total da amostra no gênero “g”; 

gn  é o número de empresas pesquisadas no gênero “g”. 

 

NUCI para o Total da Indústria de Transformação 





21

1g
ggIT

NNUCI                   (4) 

T

g

g
VTI

VTI
com   

onde:  

21,...,1g  representa os 21 gêneros da indústria; 

gNUCI  é o NUCI para o Total da Indústria de Transformação; 

                                                           

6 Estes fatores são determinados pelo peso relativo do gênero em relação ao total da indústria de transformação, segundo 

dados do IBGE (PIA-Empresa), conforme descrito acima, nesta seção. 
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g  é o fator de ponderação aplicado ao gênero “g”; 

gN  é o nível de utilização da capacidade do gênero “g”; 

gVTI  é Valor da Transformação Industrial do gênero “g”; 

TVTI  é Valor Total da Transformação Industrial  

 

O outro quesito da pesquisa a apresentar resultados quantitativos é o número de turnos de 

trabalho, consolidado como uma média aritmética dos valores apresentados por cada 

empresa pesquisada. 

 

No apêndice deste documento são apresentados os pesos utilizados para se chegar do 

resultado dos gêneros ao da indústria de transformação nos diferentes quesitos da pesquisa, de 

1991 até hoje.  

 

 

VIII. Índice de Confiança da Indústria 

 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) é o indicador-síntese da pesquisa, sendo definido como 

a média ponderada dos indicadores dos seguintes quesitos regulares: 

  Nível Atual de Demanda Global 

  Nível Atual de Estoques 

  Situação Atual dos Negócios 

  Produção Prevista 

  Emprego Previsto 

  Situação dos Negócios Prevista 

 

O valor do ICI em cada período permite avaliar o grau de aquecimento da atividade industrial: 

quando o índice se encontra acima de 100, estará acima da média histórica do período 1996-

2005, refletindo, portanto, satisfação do setor industrial com o estado dos negócios e/ou 

otimismo com o futuro. Analogamente, para valores abaixo desta referência, teríamos uma 

situação de insatisfação/pessimismo. 

O cálculo do ICI é realizado em três etapas: i) criação dos indicadores para cada quesito, 

conforme metodologia descrita na subseção VII.a7;     ii) estabelecimento de pesos a serem 

                                                           

7 Seja ao nível do gênero, setor ou indústria, o indicador de cada quesito é calculado de acordo com a expressão (2). 
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aplicados a cada indicador; e     iii) cálculo da média ponderada a partir dos resultados das 

etapas (i) e (ii). 

 

IX.a  Ponderação por Quesito 

 

 O sistema de ponderação foi definido de modo a eliminar a ponderação implícita que seria 

causada pela diferença de magnitude dos indicadores. Assim, a estrutura de ponderação 

constitui uma forma de “padronização induzida” dos componentes do índice de confiança.  

Os pesos que viabilizam esta padronização são obtidos em duas etapas:      i) ao nível de cada 

quesito “q” em cada período ‘t”, calcula-se um fator de compensação (
qt

w ), que é um 

número ao qual cada valor da série original deverá ser multiplicado para se chegar ao valor 

correspondente de uma série padronizada8, da seguinte forma:  
















qt

qt

qt
I

IN
w                                   (5) 

 

Onde: 

 
qt

I  é o indicador obtido para o quesito “q”, similar ao                                            

descrito na seção VII.a.  

qt
IN    é, para cada data t, o indicador da série padronizada, em cada 

quesito.  

 

ii) é feito um ajuste nos indicadores de cada quesito para que a soma dos fatores de 

compensação seja igual a 1, representando, assim, um sistema de ponderação. A média dos 

fatores de compensação fornece um fator de compensação médio para cada quesito “q” 

(
q

 9)que será aplicado a cada indicador (
qt

I ).  

  

IX.b – O ICI 

 

                                                           

8 Uma série que, por opção, foi escolhida como tendo média igual a 100 e desvio padrão igual a 1. 

9 Definido da seguinte forma: 



n

t
qtq

w
n 1

1
  onde n representa o número de observações. Para os pesos utilizados 

entre 1995 e 2006, inclusive, o fator   foi calculado com dados trimestrais de abril de 1995 a outubro de 2005. 
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O Índice de Confiança da Indústria10 é definido de acordo com a seguinte expressão:  





6

1q
qq

IICI   

 

com; 

















Prevista Negócios dos Situação

Previsto Emprego

Prevista Produção

Negócios dos Atual Situação

Estoques de Atual Nível

Global Demanda de Atual Nível

q

 

 

IX.c – Índices para a Situação Atual e de Expectativas 

 

O ICI é desdobrado em dois sub-índices, de acordo com a referência temporal da pergunta. 

Cada sub-índice é composto por três quesitos e definido da seguinte forma: 

 

IX.c.1 – Situação Atual11 





3

1i
qqAtual

IICI    

com; 











Negócios dos Atual Situação

Estoques de Atual Nível

Global Demanda de Atual Nível

q
 

 

IX.c.2 – Índice de Expectativas 





3

1
exp

i
qq

IICI   

com; 











Prevista  Negócios dos Situação

Previsto Emprego

Prevista Produção

q
 

 

                                                           

10 A mesma metodologia foi seguida para todos os setores e gêneros industriais. 
q

I  pode ser aplicado ao nível do gênero, 

do setor industrial ou para o total da indústria, sendo o sistema de pesos ( q ) redefinido em cada caso. Para finalizar, o ICI 

é convertido a uma base correspondente à sua média nos últimos dez anos. 

 

11 para apresentação, tanto o ICI para situação atual quanto o da situação futura são convertidos a uma base 

correspondente às suas médias dos últimos dez anos. 
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IX. Sazonalidade 

A FGV/IBRE divulga no site FGVDADOS séries selecionadas da Sondagem da Indústria com ajuste 

sazonal para o período iniciado em janeiro de 1995.  O ajuste é realizado nas opções de resposta 

e indicadores dos principais quesitos da pesquisa; e nos Índices de Confiança, da Situação Atual 

e de Expectativas.   

No caso das opções de resposta, são dessazonalizadas apenas as séries das opções extremas 

de resposta (melhor/pior, aumento/diminuição, etc). A opção intermediária (normal/igual) é 

obtida como o complemento da soma destas duas em relação ao total (100). 

Ao início de cada ano, os fatores sazonais do ano anterior são revisados. Os fatores calculados 

neste momento são também utilizados no cálculo das séries ajustadas durante o ano corrente12. 

 O método utilizado para correção sazonal é o X-12-ARIMA13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12 Para cálculo das séries dessazonalizadas entre 1995 e 2005 foram utilizados dados do período 1995-2005. No ano de 2006, 

os fatores utilizados foram os mesmos estimados para 2005.  Ao início de 2007, estes valores serão, portanto, revisados. 
13 É um programa de ajustamento sazonal desenvolvido pelo U. S. Census Bureau e baseado no conhecido procedimento 

X-11 e no X-11 ARIMA. Em traços gerais, o X-11-ARIMA incorpora no X-11 a utilização de modelos ARIMA para a projeção de 

observações anteriores e posteriores ao início e final da série estudada, respectivamente. Disponibiliza, ainda, novas formas 

de diagnóstico para a avaliação da qualidade do ajuste sazonal e um conjunto de testes estatísticos à presença de 

sazonalidade. Os testes abrangem dois tipos de sazonalidade: (i) sazonalidade estável, definida como a variação intra-

anual que é repetida todos os anos; e (ii) sazonalidade móvel, relativa à variação intra-anual que evolui e altera lentamente 

de ano para ano. 
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Questionário Mensal 

Mão-de-obra 

1. Total de Pessoal ocupado no trimestre findo no mês passado, em relação ao 

trimestre anterior. 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

2. Total de Pessoal ocupado previsto para o próximo trimestre, em comparação 

com o do trimestre anterior. 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

3. Número de turnos de trabalho neste mês 

____Turnos 

 

Nível de utilização da capacidade 

4. Percentagem da capacidade de produção da empresa sendo utilizada no início 

deste mês: 

Plena capacidade 

90 a 99% 

80 a 89% 

70 a 79% 

60 a 69% 

40 a 59% 

20 a 39% 

Abaixo de 20% 

Paralisada 
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Compra de matérias-primas e componentes 

5.1  O tempo que seus principais fornecedores estão levando para entregar os 

pedidos feitos pela empresa, em relação ao normal para esta época do ano, é: 

Maior 

Igual  

Menor 

 

5.2 Previsões para o seguinte, em relação ao trimestre anterior: 

MERCADO INTERNO 

5.2.1 Volume  

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

5.2.2 Preços 

Maiores  

Iguais 

Menores 

MERCADO EXTERNO 

5.2.3 Volume  

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

5.2.4 Preços 

Maiores  

Iguais 

Menores 
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Limitação ao aumento do volume da produção 

6. Se a empresa está aumentando o volume de produção sem maiores 

dificuldades, assinale X na primeira opção abaixo e passe para a próxima 

pergunta. Caso contrário, prossiga escolhendo uma das opções abaixo: 

 

A empresa está aumentando o volume da produção sem maiores dificuldades.  

Assine com um X o principal fator que está impedindo o aumento da produção da 

empresa: 

Nível da procura 

Escassez de matéria-prima e/ou componentes (especificar)____________  

Carga tributária elevada 

Escassez de capital de giro 

Taxas de juros elevadas 

Outros (especificar)___________ 

 

Condições de crédito 

7. O grau de exigência para a concessão ou renovação de empréstimos bancários 

no momento está: 

Alto  

Moderado 

Baixo 
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OBSERVAÇÕES E PREVISÕES SOBRE O PRODUTO DA EMPRESA 

 

Volume da produção  

8.  Volume da produção no trimestre findo no mês passado, em relação ao trimestre 

anterior. 

Produto A 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

Produto B 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

9.  Volume da produção prevista para o trimestre seguinte, comparado com o do 

trimestre anterior. 

Produto A 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

Produto B 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 
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Situação dos negócios 

10.  A situação dos negócios no inicio do mês, em relação ao normal para esta época 

do ano, é considerada: 

Produto A 

Boa 

Normal  

Fraca 

Produto B 

Boa 

Normal  

Fraca 

11.  Situação dos negócios prevista para os próximos 6 (seis) meses, em relação a 

igual período do ano anterior: 

Produto A 

Melhor 

Igual  

Pior 

Produto B 

Melhor 

Igual  

Pior 

 

Procura dirigida aos produtos da empresa – mercado interno 

12.  Nível da procura interna no início do mês atual 

Produto A 

Forte 

Normal  

Fraco 
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Produto B 

Forte 

Normal  

Fraco 

13.  Procura interna prevista para o trimestre seguinte comparada ao trimestre 

anterior. 

Produto A 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

Produto B 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

 

Procura dirigida aos produtos da empresa - mercado externo 

14.  Nível de procura externa no início do mês atual 

Produto A 

Forte 

Normal  

Fraco 

Produto B 

Forte 

Normal  

Fraco 
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15.  Procura externa prevista para o trimestre seguinte, comparada ao trimestre 

anterior. 

Produto A 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

Produto B 

Aumento  

Estabilidade 

Diminuição 

 

Estoques dos produtos fabricados pela empresa 

16.  (Se a empresa opera normalmente sem estoques, salte para a próxima pergunta) 

Nível atual dos estoques da empresa 

     Produto A 

Excessivo 

Normal 

Insuficiente 

Produto B 

Excessivo 

Normal 

Insuficiente 
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Sondagem Conjuntural – Indústria da Transformação 
Folha de Dados Básicos 

                          Número:                                    Razão Social: 

     

 

Pessoal Ocupado em 

31.12.2010  ___________________ 

         Apurações (*) Localização das fábricas da empresa – Informar 

somente a sigla do estado: 

 

A descrição dos produtos, feita em cada uma das linhas abaixo, será utilizada nas colunas 

correspondentes dos questionários mensais 

 
 

 

Descrição do Produto 

 

Código do 

Ramo 

Industrial(**) 

 

Utilização 

Principal 

 (**) 

Opera com 

estoque 

desse 

produto 

(S/N)? 

Total de 

vendas 

líquidas em 

2010 em 

REAL (***) 

 

Exportação 

em 2010 em 

REAL 

1 - 

2 - 

3 -  

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

 

VALOR TOTAL DAS VENDAS INDUSTRIAIS LÍQUIDAS DA EMPRESA, INCLUSIVE SERVIÇOS INDUSTRIAIS. NÃO INCLUIR IMPOSTOS (IPI, 

ICMS, ETC.).         

     

 

Em que UF a empresa aufere a maior parcela de sua receita ?  _______ 

Qual o % de receita aproximadamente auferida nesta UF ?  __________ 

 
(*) Para uso da FGV 

(**) Vide tabela de classificação  

(***) Inclusive de exportações se houver 

Produto Principal (*) 

Código__________   

Util_________________ 

 

_______________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pelo 

preenchimento 

 

Estas informações básicas serão fornecidas apenas uma vez por ano, sendo indispensáveis para a ponderação 

das respostas da empresa. Todas as informações são estritamente confidenciais e nenhum dado individual será 

divulgado ou tornado acessível a qualquer órgão de governo, empresa ou pessoa. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS SEGUNDO GÊNEROS INDUSTRIAIS E RAMOS 

 

10 PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 

101 Produtos de minerais não-metálicos para uso doméstico 

102 Cimento 

103 Outros produtos de minerais não-metálicos para construção 

104 Embalagens de vidro 

105 Outros produtos intermediários de minerais não-metálicos 

109 Produtos de minerais não-metálicos não especificados 

11 METALÚRGICA 

111 Ferro e aço - Formas primárias e semi-acabadas, laminados e arames  

112 Metais não ferrosos - formas primárias e semi-acabadas, laminados e arames 

113 Artefatos de trefilados 

114 Outros produtos metalúrgicos para construção 

115 Embalagens metálicas 

116 Produtos metalúrgicos para uso doméstico 

119 Outros produtos metalúrgicos 

12 MECÂNICA 

121 Máquinas motrizes não elétricas e equipamentos para transmissão industrial – Peças e acessórios 

122 Equipamentos industriais para instalações hidráulicas, térmicas, de ventilação e refrigeração(com ou sem motor elétrico) - Peças e acessórios 

123 Máquinas operatrizes e aparelhos industriais (acoplados ou não a motores elétricos) 

124 Equipamentos para agricultura e indústrias rurais (exceto tratores) - Peças e acessórios 

125 
Equipamentos para instalações industriais e comercias, para movimentação e elevação de pessoas ou carga, para o exercício de artes e ofícios - Peças 

e acessórios 

126 Máquinas de costura, refrigeradores, máquinas de lavar e secar roupa para uso doméstico 

127 Tratores e máquinas de terraplenagem - Peças e acessórios  

128 Equipamentos para escritórios, elétricos ou não -exclusive os eletrônicos 

129 Equipamentos não especificados e a reparação ou manutenção de máquinas e equipamentos industrias, agrícolas e de terraplenagem. 

13 MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES 

131 Máquinas e aparelhos para produção e distribuição de energia elétrica 

132 Aparelhos e utensílios elétricos para fins industriais, comerciais e técnicos 

133 Material elétrico (inclusive para veículos) e lâmpadas 

134 Aparelhos elétricos para uso doméstico e pessoal 

135 Material eletrônico 

137 Equipamentos para comunicações, exceto os de uso doméstico classificados no grupo 138 

138 Televisores, rádios-receptores, fonógrafos, toca-discos ou fitas, gravadores e semelhantes  

139 Reparação e manutenção de equipamentos elétricos, eletrônicos e de Comunicação 

14 MATERIAL DE TRANSPORTE 

141 Embarcações - Construção, reparação, peças e acessórios 

142 Veículos ferroviários - Construção, reparação, peças e acessórios 

143 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

144 Caminhões, ônibus e semelhantes 

145 Carrocerias para veículos automotores 

146 Peças e acessórios (exclusive elétricas) para veículos automotores 

147 Aeronaves, helicópteros, peças e acessórios 

148 Bicicletas, motos, ciclomotores - Peças e acessórios 

149 Outros veículos e materiais de transporte 
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15 MADEIRA 

151 Produção de madeira bruta, laminados de madeira e madeira resserrada 

152 Fabricação de estruturas de madeira e artigos de carpintaria 

153 Fabricação de chapas e placas de madeira, aglomerada ou prensada, e de madeira compensada, revestida ou não com material plástico 

154 Artigos de tanoaria e de madeira arqueada 

155 Fabricação de cabos para ferramentas e utensílios, artefatos de madeira torneada, saltos e solados, molduras 

156 Artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada 

157 Artigos de cortiça 

159 Outros produtos de madeira 

16 MOBILIÀRIO 

161 Móveis de madeira, vime e junco 

162 Móveis de metal 

163 Artigos de colchoaria 

164 Armários embutidos de madeira 

165 Móveis estofados 

169 Outros produtos de mobiliário (móveis em geral, hospitalares, etc...) 

17 CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO 

171 Celulose e pasta mecânica 

172 Papel para impressão, inclusive jornal 

173 Papel, papelão e artefatos para embalagens 

174 Papel, papelão e artefatos para escritórios 

175 Papel e artefatos para uso pessoal (higiênicos, toalhas, lenços e guardanapos de papel) 

179 Papel, papelão e artefatos para outros fins 

18 BORRACHA 

181 Beneficiamento da borracha natural 

182 Pneumáticos e câmaras de ar  

183 Outros artefatos de borracha para fins industriais e técnicos 

184 Artefatos de borracha para uso pessoal ou doméstico 

189 Artefatos de borracha não especificados 

19 COUROS E PELES 

191 Beneficiamento de couros e peles 

192 
Artigos de selaria, correaria e outros artefatos de couros e peles, exclusive calçados. Malas, carteiras de dinheiro e semelhantes de peles, couros, plástico 

e outros materiais 

20 QUÍMICA 

201 Elementos químicos e produtos químicos básicos – exclusive derivados de petróleo, de rochas oleígenas, do carvão de pedra e de madeira 

202 Produtos petroquímicos básicos, primários e intermediários 

203 Combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo 

204 
Óleos, gorduras, ceras de origem vegetal ou animal, em bruto; óleos essenciais vegetais (os óleos vegetais refinados para alimentação são classificados 

no grupo 266) 

205 Resinas, fibras e fios artificiais e sintéticos; borracha e látex sintético 

206 Tintas, esmaltes, solventes e semelhantes 

207 Material para limpeza, desinfetantes, inseticidas e fungicidas 

208 Adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

209 Produtos químicos não especificados  

21 PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 

211 Produtos farmacêuticos para uso humano 

212 Produtos veterinários 

22 PERFUMARIA, SABÕES, DETERGENTES, GLICERINAS E VELAS 

221 Produtos de perfumaria 

222 Sabões, detergentes e glicerinas 

223 Velas 
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23 PRODUTOS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS 

231 Laminados plásticos 

232 Produtos de material plástico para uso industrial 

233 Produtos de material plástico para uso doméstico ou pessoal 

236 Produtos de material plástico para embalagens 

237 Produtos de material plástico para construção 

239 Produtos de material plástico não especificados 

24 INDÚSTRIA TÊXTIL 

241 Beneficiamento de fibras têxteis vegetais 

242 Fios naturais (origem vegetal e animal) 

243 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 

244 Tecidos de algodão 

245 Tecidos de fibras artificiais e sintéticas e filamentos contínuos artificiais 

246 Tecidos e artigos de malha, tecidos elásticos 

247 Artefatos têxteis para uso doméstico 

249 Produtos têxteis não especificados 

25 VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS 

251 Confecção de peças interiores do vestuário, roupas e agasalhos 

253 Calçados 

259 Produtos do vestuário não especificados 

26 PRODUTOS ALIMENTARES 

261 Conservas alimentícias, exceto de carne e pescado 

262 Abate de animais, conservas de carne e gorduras comestíveis de origem animal 

263 Café e mate solúveis 

264 Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios 

265 Açúcar 

266 Óleos e gorduras vegetais para alimentação (inclusive margarina) 

267 Moagem de trigo; fabricação de farinha e outros derivados do trigo em grão 

268 Massas alimentícias e biscoitos 

269 Produtos alimentícios não especificados 

27 BEBIDAS 

271 Bebidas alcoólicas (exceto cerveja e chope) 

272 Cervejas, chopes e malte 

273 Bebidas não alcoólicas 

28 FUMO 

281 Preparação do fumo em folha 

282 Fabricação de cigarros e fumo desfiado 

283 Fabricação de charutos e cigarrilhas 

29 EDITORIAL E GRÁFICA 

291 Edição e impressão de jornais, livros e manuais e outros periódicos 

292 Impressão de material escolar, para propaganda e para usos comercial e industrial 

299 Outros produtos das indústrias editorial e gráfica (aparas e sucatas, cartões, etc...) 

30 DIVERSAS 

301 Fabricação de todas as espécies de instrumentos e aparelhos não elétricos, e outros materiais para uso médico-cirúrgico, odontológico e de laboratório 

302 Aparelhos, instrumentos e material fotográfico e de ótica 

303 Artigos de ourivesaria, joalheria e bijuteria 

304 Instrumentos musicais, discos fonográficos e fitas magnéticas gravadas 

305 Escovas, broxas, vassouras, pincéis e semelhantes 

307 Brinquedos 

308 Artigos para caça e pesca, esporte e jogos recreativos - exceto armas de fogo (classificadas no grupo 119) e munições (grupo 209) 

309 Outros produtos diversos  (canetas, fitas adesivas, quadros de escrever, etc...) 

 


