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Aspectos Conceituais e Metodológicos 

 

1. Apresentação 

 

As sondagens de tendência 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 e 45 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 referência da 

pesquisa. 

 

Os indicadores extraídos de sondagens de tendência são também conhecidos por sua 

capacidade em captar o estado atual do ciclo de negócios. O resultado satisfatório 

destes indicadores decorre parcialmente do formato de questionário da pesquisa, 

composto por perguntas simples e objetivas. Além disso, os resultados obtidos após a 

coleta de dados prescindem de revisão, facilitando a avaliação imediata sobre o estado 

cíclico da economia. Por fim, as séries históricas dos indicadores de sondagens costumam 

apresentar menor volatilidade que os indicadores de natureza quantitativa. 

 

A combinação de qualidades como tempestividade e capacidade de monitoramento e 

antecipação do nível de atividade econômica fez com que as sondagens de tendência 

setorial e do consumidor, a partir da década de 1990, passassem a compor o sistema de 

estatísticas básicas requeridas pela Comunidade Européia aos países-membros. 

 

A crescente importância relativa do setor Serviços na economia brasileira sinaliza a 

necessidade de se monitorar a situação atual e as tendências de curto prazo deste setor, 

A Sondagem do Setor de Serviços, criada pela Fundação Getulio Vargas, com o apoio 

do Banco Central, busca preencher a carência de indicadores que se prestem a esta 

tarefa, 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, 

principalmente, na elaboração da política econômica pelo governo.  

 

Esta nota metodológica é dividida da seguinte forma: a seção 2 apresenta as 

características gerais da Sondagem de Serviços; a seguinte descreve os quesitos 

abordados na pesquisa; a quarta seção trata da abrangência e classificação setorial; os 
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procedimentos metodológicos adotados para o desenho da amostra são objeto da 

seção 5; as duas seções seguintes descrevem a forma de coleta e as regras de 

privacidade dos informantes da pesquisa; por fim, a seção 8, define as ponderações e 

forma de apresentação dos resultados. 

 

 

2. Características Gerais da Pesquisa 

 

A Sondagem do Setor de Serviços é uma pesquisa mensal que tem por finalidade gerar 

indicadores que antecipem tendências econômicas do setor.  

A pesquisa abrange perguntas relativas à situação dos negócios, à demanda, ao 

faturamento, aos preços dos serviços e à mão-de-obra.  

 

O horizonte temporal das perguntas é classificado em quatro modalidades: 

i. observações a respeito do trimestre imediatamente anterior ao mês de referência da 

pesquisa; 

ii. avaliações sobre o momento de realização da pesquisa;  

iii. previsões para o trimestre que se inicia no mês de referência  da pesquisa; e  

iv. previsões para o semestre que se inicia no mês de referência da pesquisa, horizonte 

de tempo adotado somente no quesito relativo às perspectivas para situação 

esperada dos negócios. 

 

Anualmente é feita uma atualização de informações básicas da empresa por intermédio 

de questionário específico, onde são requisitadas informações referentes à classificação 

setorial do tipo de serviço principal oferecido pela empresa, indicadores de porte como 

faturamento, emprego e outras. Estas informações são usadas para confirmar aquelas 

obtidas nos cadastros empresariais usados pela FGV e, parte delas, como ponderadores, 

ao nível do microdado.  
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3. Descrição dos Quesitos da Sondagem 

As opções de resposta para as questões levantadas mensalmente pela Sondagem de 

Serviços são majoritariamente de natureza qualitativa.  

 

As avaliações feitas em relação ao momento presente fazem referência ao nível ou à 

situação da variável no momento de aplicação da pesquisa.  (Exemplo: situação 

Boa/Normal/Ruim). As previsões para o futuro e as observações sobre o passado recente 

são feitas de modo comparativo (Situação irá melhorar/Ficará Igual/ irá piorar).  

 

Algumas perguntas contidas na Sondagem de Serviços são direcionadas à empresa 

como um todo, como os quesitos relacionados ao nível de emprego, os fatores limitativos 

à melhoria dos negócios e as condições de crédito.  

 

Outras são relacionadas com o nível dos serviços ofertados. No caso de a empresa possuir 

mais de uma linha relevante de serviços, as respostas são fornecidas especificamente 

para cada uma delas. Nesta categoria estão enquadrados os quesitos relacionados à 

demanda, faturamento, preços praticados e situação dos negócios.  

 

A seguir, uma descrição dos sete quesitos e opções de respostas apresentados no 

questionário da pesquisa. 

 

Situação dos Negócios – Este quesito procura captar o sentimento da empresa em 

relação ao estado geral dos negócios. Normalmente, ao avaliar o estado dos negócios, 

as empresas levam 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. Quanto ao horizonte temporal, a 

situação dos negócios é avaliada em relação ao momento de realização da pesquisa e 

em termos das perspectivas para os próximos seis meses. 

 

Demanda – Avaliação a respeito do nível atual de demanda por serviços da empresa. A 

demanda é avaliada em horizontes de tempos: em relação ao trimestre imediatamente 

anterior ao mês de referência da pesquisa, no momento de realização da pesquisa, e 

quanto às perspectivas para os próximos três meses. 

 

Faturamento – A evolução do faturamento da empresa no trimestre imediatamente 

anterior ao mês de referência da pesquisa, e quanto às perspectivas para os próximos três 

meses. 
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Preços – Perspectivas para os preços praticados pela empresa no trimestre seguinte ao 

mês de referência da pesquisa. 

 

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

empregado pela empresa no trimestre anterior ao mês de referência da pesquisa, e 

quanto às perspectivas para os próximos três meses. 

 

Fatores limitativos à melhora da situação dos negócios - Caso existam, a empresa deve 

selecionar entre seis fatores sugeridos, o(s) mais importante (s), ou especificar um fator 

não incluído no questionário. Neste quesito de múltiplas respostas, a totalização não 

fecha em 100%. 

 

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

sistema bancário no mês de referência da pesquisa. 

 

O Quadro 1, a seguir,  sintetiza os quesitos abordados na pesquisa quanto ao 

direcionamento do questionário (se à empresa como um todo ou a linhas de serviços 

específicos), o período de referência das questões e às opções de resposta. 

 

Quadro 1 – Quesitos 

Quesito Direcionamento 
Período de referência 

para as respostas 
Opções de Resposta 

Situação dos Negócios Serviço(s) 
Situação atual Boa, Normal, Fraca 

Próximos seis meses Melhor, Igual, Pior 

Demanda Serviço(s) 

Três meses anteriores Aumento, Manutenção, Diminuição 

Situação Atual Aumento, Manutenção, Diminuição 

Próximos três meses Aumento, Manutenção, Diminuição 

Faturamento Serviço (s) 
Três meses anteriores Aumento, Manutenção, Diminuição 

Próximos três meses Aumento, Manutenção, Diminuição 

Preços Praticados Serviço (s) Próximos três meses Aumento, Manutenção, Diminuição 

Emprego 
Empresa Três meses anteriores Aumento, Manutenção, Diminuição 

Empresa Próximos três meses Aumento, Manutenção, Diminuição 

Fatores limitativos à 

melhoria dos negócios 
Empresa Situação Atual Sete opções de resposta 

Crédito Empresa Situação Atual Fácil, Normal, Difícil 
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4. Abrangência e Classificação Setorial  

 

Na Sondagem do Setor de Serviços são pesquisadas empresas com um ou mais 

empregados, atuantes em território nacional, que atendam aos critérios de classificação 

definidos a seguir. 

  

A cobertura setorial da pesquisa é similar à da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE, 

abrangendo, em grandes linhas, todos os setores de serviços excluindo governo, 

atividades continuadas de ensino e saúde, setor financeiro e comércio.  

 

Os segmentos setoriais são determinados pela Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas, versão 1.0 (CNAE 1.0), do IBGE. Os resultados mais desagregados serão 

obtidos para 29 Grupos (três dígitos) de CNAE 1.0, e agregados em 7 Segmentos 

(somatório de 4 dígitos) de CNAE 1.0 das estatísticas do IBGE para o setor Serviços.  

 

Quadro 2 – Tipos de Agregação de CNAE 

Nome Tipo Agregação 

Setor Serviços CNAE 1.0 (1 dígito) 

Segmento CNAE 1.0 (somatório de 4 dígitos) 

Grupo CNAE 1.0 (4 dígitos) 

 

 

A classificação setorial tem como referência as informações da RAIS 2006 e é confirmada 

ou retificada de acordo com a descrição feita pela própria empresa das características 

de seus serviços e de sua área de atuação através do questionário de informações 

básicas. Nas perguntas feitas ao nível da empresa, o enquadramento é feito segundo as 

características de seus principais serviços.  
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5. Aspectos da Amostragem 

 

  Cadastro Básico de Seleção da Amostra (CBS) 

A partir do cadastro da RAIS (Relação Anual das Informações Sociais) de 2006, foram 

selecionadas empresas de maneira intencional pertencentes ao Setor Serviços para a 

prospecção de acordo com o plano amostral. 

 

 Plano Amostral  

Objetivos Gerais: Ter uma amostra nacionalmente representativa do Setor Serviços por 

Grupo de CNAE 1.0. O tamanho máximo da amostra foi estabelecido em torno de 2.000 

empresas, considerado suficiente para se obter o resultado esperado neste tipo de 

pesquisa, levando em conta os níveis de agregação desejados e o que se pretende 

medir. Este tamanho de amostra é também compatível, dado o perfil da economia 

brasileira, com as melhores referências internacionais para este tipo de pesquisa.  

Em cada um dos 29 Grupos, a amostra foi classificada primeiramente de acordo com o 

porte das empresas, em três categorias: micros e pequenas; médias; e grandes. Dentro 

de cada segmento de porte, as empresas são selecionadas de maneira intencional, 

priorizando às que possuem maior pessoal ocupado (PO). A estrutura de ponderação 

entre segmentos de porte segue  a distribuição de PO existente no CBS.  

 

Os Grupos de CNAE são agregados de acordo com a sua classificação, gerando sete 

Segmentos, que visam delinear ramos de atividades sem a necessidade de aumento do 

tamanho máximo da amostra. Os vinte e nove Grupos selecionados estão dispostos nos 

quadros 3 e 4.  

 

As agregações dos Grupos de CNAE adotadas permitem que a abordagem seja feita 

de duas maneiras:  

a)  Segundo a hierarquia da CNAE 1.0; 

b)  Segundo tipos de Serviços. 
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a) Agregações segundo a hierarquia da CNAE 1.0 

1. Total Serviços

16 + 21

Serviços auxiliares da agricultura 161; 162; 213

50

Manutenção e reparação de veículos 502; 504

51

Agentes de comércio e representação comercial 511

52

Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos 527

55

Serviços de alojamento 551

Serviços de alimentação 552

60

Transporte ferroviário e metroviário 601; 6021; 6022

Transporte rodoviário 6023 a 6029

61

Transporte aquaviário 611; 612

62

Transporte aéreo 621; 622

63

Serviços auxiliares dos transportes 631; 632; 634

Agências de viagens e organizadoras de viagens 633

64

Correio e outras atividades de entrega 641

Telecomunicações 642

67

Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar 671 a 672

70

Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria 701

Administração, corretagem, e aluguel de imóveis de terceiros 702 a 703

71

Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos 711 a 714

72

Atividades de informática 721 a 724; 729

Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 725

74

Ativid. jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 741

Arquitetura e engenharia; ensaios de materias e produtos análise qualidade 742; 743

Publicidade 744

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária 745

Serviços de investigação, segurança, vigilância e transporte de valores 746

Serviços de limpeza em prédios e domicílios e outros serviços prestados às empresas 747 a 749

80

Atividades de ensino continuado 809

90

Limpeza urbana e esgoto 900

92

Serviços audiovisuais; Agências de notícias e serviços de jornalismo 921; 922; 924

Atividades recreativas e culturais 923; 926

93

Serviços pessoais 930

Atividades de Serviços - Resultados por divisão CNAE 1.0

Quadro 3 - Agregações utilzadas (a)
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b) Agregações segundo tipos de serviços, conforme publicado na tabela de 

divulgação da PAS(IBGE) para o Brasil 

1. Total
2. Serviços prestados às famílias

2.1 Serviços de alojamento 551

2.2 Serviços de alimentação 552

2.3 Atividades recreativas e culturais 923; 926

2.4 Serviços pessoais 930

2.5 Atividades de ensino continuado 809

3. Serviços de informação

3.1 Telecomunicações 642

3.2 Atividades de informática 721 a 724; 729

3.3 Serviços audiovisuais + (3.4 Agências de notícias e serviços de jornalismo) 921; 922; 924

4. Serviços prestados às empresas

4.1 Ativid. jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 741

4.2 Serv. Arquitetura e engenharia; ensaios de materias e produtos análise qualidade 742; 743

4.3 Publicidade 744

4.4 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária 745

4.5 Serviços de investigação, segurança, vigilância e transporte de valores 746

4.6 Serviços de limpeza em prédios e domicílios e outros serviços prestados às empresas 747 a 749

5. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

5.1Transporte ferroviário e metroviário 601; 6021; 6022

5.2 Transporte rodoviário 6023 a 6029

   5.2.1 Transporte de passageiros 6023 a 6025; 6029

   5.2.2 Transporte de cargas 6026 a 6028

5.3 Transporte aquaviário 611; 612

5.4 Transporte aéreo 621; 622

5.5 Agências de viagens e organizadoras de viagens 633

5.6 Serviços auxiliares dos transportes 631; 632; 634

5.7 Correio e outras atividades de entrega 641

6. Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis

6.1 Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria 701

6.2 Administração, corretagem, e aluguel de imóveis de terceiros 702 a 703

6.3 Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos 711 a 714

7. Serviços de manutenção e reparação

8. Outras atividades de serviços

8.1 Serviços auxiliares da agricultura 161; 162; 213

8.2 Agentes de comércio e representação comercial 511

8.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar 671 a 672

8.4 Limpeza urbana e esgoto 900

Quadro 4 - Agregações utilizadas (b)

Atividades de Serviços - Resultados por Grupo CNAE 1.0
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Para a representação de empresas de diferentes portes, os estratos foram classificados 

de acordo com o grupo e com a faixa de pessoal ocupado (porte da empresa). 

Onde: 

 Micro e Pequena empresa (de 1 a 49 pessoas ocupadas); 

 Média empresa (de 50 a 249 pessoas ocupadas); 

 Grande empresa (de 250 ou mais pessoas ocupadas). 

 

O cálculo do tamanho da amostra utilizou a fórmula de Tamanho de Amostra para 

Populações Finitas, definindo o número de empresas necessárias em cada grupo. 

 

Fixou-se um erro padrão em 10%, supondo que a variância seja máxima (0,25) e que os 

dados estejam normalmente distribuídos ao nível de confiança de 90%, segundo a 

fórmula: 

 

 

                            ;         Onde:                  

 

 

Dessa maneira, o cálculo para o tamanho da amostra foi feito para cada grupo, sendo 

o total de empresas obtido através de informações do CBS. Após o número total de 

empresas da amostra ter sido definido para cada Grupo, foram estabelecidas cotas de 

acordo com o porte da empresa (pequena, média e grande), tendo como base a 

participação de cada um dos três portes no total do pessoal ocupado de cada Grupo 

de CNAE.  

 

Definido o tamanho da amostra por ‘porte/Grupo’, foram selecionadas as empresas de 

modo intencional, segundo a ordem decrescente do pessoal ocupado no CBS. O 

quadro 5 abaixo apresenta, como exemplo, o valor adicionado da PAS 2007 para cada 

Grupo de CNAE 1.0 utilizado. 
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1. Total

2. Serviços prestados às famílias 8,76%

2.1 Serviços de alojamento 551 1,47%

2.2 Serviços de alimentação 552 5,22%

2.3 Atividades recreativas e culturais 923; 926 0,83%

2.4 Serviços pessoais 930 0,66%

2.5 Atividades de ensino continuado 809 0,59%

3. Serviços de informação 24,33%

3.1 Telecomunicações 642 13,88%

3.2 Atividades de informática 721 a 724; 729 7,27%

3.3 Serviços audiovisuais + (3.4 Agências de notícias e serviços de 

jornalismo)
921; 922; 924 3,19%

4. Serviços prestados às empresas 30,00%

4.1 Ativid. jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 741 8,76%

4.2 Serv. Arquitetura e engenharia; ensaios de materias e produtos 

análise qualidade
742; 743 3,83%

4.3 Publicidade 744 2,33%

4.4 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária 745 2,84%

4.5 Serviços de investigação, segurança, vigilância e transporte de 

valores
746 3,17%

4.6 Serviços de limpeza em prédios e domicílios e outros serviços 

prestados às empresas
747 a 749 9,07%

5. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 23,47%

5.1Transporte ferroviário e metroviário 601; 6021; 6022 1,40%

5.2 Transporte rodoviário 6023 a 6029 11,88%

5.3 Transporte aquaviário 611; 612 0,76%

5.4 Transporte aéreo 621; 622 1,07%

5.5 Agências de viagens e organizadoras de viagens 633 0,53%

5.6 Serviços auxiliares dos transportes 631; 632; 634 5,62%

5.7 Correio e outras atividades de entrega 641 2,22%

6. Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis 4,47%

6.1 Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria 701 0,90%

6.2 Administração, corretagem, e aluguel de imóveis de terceiros 702 a 703 1,78%

6.3 Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos 711 a 714 1,78%

7. Serviços de manutenção e reparação 1,78%

8. Outras atividades de serviços 7,20%

8.1 Serviços auxiliares da agricultura 161; 162; 213 0,53%

8.2 Agentes de comércio e representação comercial 511 2,09%

8.3 Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência 

complementar
671 a 672 3,37%

8.4 Limpeza urbana e esgoto 900 1,22%

Atividades de Serviços - Resultados por Grupo CNAE 1.0
Valor Adicionado 

(PAS 2007)

Quadro 5 - Valor Adicionado por Grupo
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   Controle da Amostra  

As empresas selecionadas para a amostra, identificadas por seu porte, número de 

CNPJ e por sua atividade classificada pela CNAE, passam a integrar uma lista, a ser 

repassada à equipe de coleta da FGV para a prospecção (trabalho de campo). Um 

acompanhamento periódico é feito para controle do grau de cobertura e da 

distribuição de porte das empresas. Há também um controle de eventuais 

substituições de empresas não encontradas na operação de coleta, ou mesmo 

paralisadas, ou ainda com alguma dificuldade em fornecer as informações para a 

pesquisa. 

 

   Cálculo dos indicadores  

As empresas de grande porte têm as suas informações ponderadas pelo número de 

pessoas ocupadas ao nível do microdado. As médias e pequenas empresas não são 

ponderadas nessa fase, por serem consideradas homogêneas. Em um segundo 

momento, a ponderação é feita para cada Grupo por porte a partir de sua 

participação no pessoal ocupado (CBS). Numa etapa seguinte, cada Grupo é 

ponderado pelo pessoal ocupado (PAS) para perguntas de emprego e pelo valor 

adicionado (PAS) para o cálculo de indicadores do Segmento. Finalmente, cada 

indicador de Segmento é ponderado pelo pessoal ocupado (PAS) para perguntas de 

emprego e pelo valor adicionado (PAS) para as demais perguntas, e  obtendo-se 

assim o indicador do Setor Serviços.  

 

Cabe esclarecer que as empresas mais relevantes, no contexto geral ou setorial, 

formam um painel fixo cuja qualidade é assegurada pelo trabalho de assistência e 

cobrança permanente realizado pela equipe de suporte da FGV/IBRE nas principais 

capitais do país. O monitoramento destas empresas é feito de maneira sistemática 

devido à sua relevância na determinação dos indicadores.  

 

O tratamento dado às demais empresas é mais flexível, podendo levar a uma 

alternância controlada na composição desta parcela da amostra. 

 

 

6. Coleta de Dados  

 

A coleta de dados é orientada pela Coordenação de Pesquisa da FGV/IBRE. Os 

pesquisadores, bem como os supervisores, foram avaliados, selecionados e treinados 

especificamente para a realização desta pesquisa. 
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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 visão 

integrada dos diversos negócios da empresa. 

 

As respostas aos questionários são fornecidas predominantemente de duas formas: 

 

(i) Via Internet: o informante acessa o site abaixo, criado especialmente para este 

propósito pela FGV/IBRE e, mediante identificação por código e senha, responde 

ao questionário; 

 www.fgv.br/sondagem/ /index.asp?cd_pesquisa=SSV 

(ii) Via Telefone: o informante é contatado por um pesquisador da FGV/IBRE e 

responde o questionário.  

 

Após a apuração dos resultados, e simultaneamente à divulgação dos indicadores, a 

FGV/IBRE envia a todos os informantes, por e-mail, um relatório contendo os principais 

resultados do setor da Sondagem, bem como uma síntese das tabulações do setor a que 

pertence à empresa.  

 

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. 

 

 

7. Regra de Desidentificação do Informante 

 

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

tipo de pesquisa, a FGV/IBRE adota na divulgação de resultados regras de 

desidentificação de empresas, de modo a evitar a individualização do informante.  

Quando existirem, ao nível de divulgação de quaisquer resultados, dois ou menos 

informantes, ou a fatia de mercado relativa a determinado informante for considerada 

muito elevada, os indicadores nesse nível de detalhe não são divulgados. 

 

 

 

http://www.fgv.br/sondagem/industria
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8. Ponderações e Forma de Apresentação dos Resultados 

Abaixo, apresenta-se um sistema da forma de ponderação da pesquisa, que será 

detalhada a seguir, no sub-item Apuração da Informação. 

 

Etapas de ponderação: 

 

I)   Ao nível do microdado, somente as empresas de grande porte têm suas informações 

ponderadas pelo número de pessoas ocupadas; 

II)   A Ponderação dos resultados dos tipos de porte, para se chegar ao resultado do 

Grupo é feita pelo PO obtido no CBS; 

III)  A Ponderação de cada Grupo para obtenção de indicadores dos Segmentos é feita 

através do pessoal ocupado (PAS) para perguntas de emprego e através do valor 

adicionado (PAS) para as demais perguntas; 

IV) A Ponderação de cada Segmento para o cálculo do indicador geral do setor Serviço 

utiliza o pessoal ocupado (PAS) para as perguntas de emprego e utiliza o valor 

adicionado (PAS) para as demais perguntas. 

 

8.1  Apuração da Informação  

 

A maioria dos quesitos contidos na sondagem mensal do Setor de Serviços possui três 

opções de resposta que exprimem qualidades a respeito da variável pesquisada; exceto, 

o item 11 que possui sete opções de resposta.  

 

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. 

As freqüências relativas de cada opção de resposta são obtidas de forma diferenciada, 

de acordo com o porte das empresas. No caso das empresas grandes, a ponderação 

do microdado é feita de acordo com o porte. O peso de cada empresa é determinado 

pela importância relativa de seu PO, ajustado para reproduzir uma escala logarítmica, 

limitando a amplitude máxima da ponderação. A transformação logarítmica aplicada 

sobre o PO das empresas segue o procedimento sugerido no Handbook of Survey-Based 

Business Cycle Analysis1: 

e
ii POf )(log 3,10      (1) 

                                                           

1 A aplicação de uma função côncava (log), e depois o reajuste via aplicação de uma função exponencial preserva a ordem e 

comprime o intervalo para os dados de PO originais. 
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com 3,iPO  representando o pessoal ocupado da empresa “i” de grande porte.  

 

 

Seguindo a literatura do Instituto IFO 2alemão, a definição do fator de ponderação a 

partir desta função visa suprimir os problemas de sub-representação eventualmente 

incorridos pelas menores unidades de negócios, o que parece relevante no caso de 

uma amostra selecionada de forma intencional e levando-se em conta as grandes 

disparidades possíveis no segmento de grande porte, cujo limite máximo de PO é 

indefinido. 

 

Os resultados das demais categorias (médias e pequenas empresas) são consolidados 

sem ponderação ao nível do microdado. 

  

Deste modo, os resultados da pesquisa são consolidados em cada classificação de 

porte segundo pessoal ocupado (P.O.) e consolidados, dentro de cada Grupo de CNAE, 

pela importância relativa do valor adicionado de cada categoria, na respectiva CNAE 

conforme descrito a seguir. 

 

 

Obtenção dos Resultados por Grupos de CNAE  

 

Para obtenção do resultado nos Grupos temos: 

 

∑
1

,, 100
fn

i
ikgkqR



 
   (2) 

Tendo porte k = 1,2,3: 

 

∑
3

1
3,10

3,10
3,

)(log

)(log

n

i

e
i

e
i

i

PO

PO





       

e      ∑
1

2,1,
kn

i
i

i
ii

f

f



 
 

 

Onde,  

 

gkqR ,,  é o resultado apresentado para o quesito “q” no Grupo “g”; 

                                                           

2 O Instituto de Pesquisa Econômica IFO é um dos principais institutos de pesquisa econômica da Alemanha. É uma instituição 
independente que produz dados e informações sobre a situação econômica nacional e internacional. (http://www.ifo.de) 
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iPO  representa o pessoal ocupado da empresa de grande porte respondente “i” no 

Grupo “g”; 

if  representa a freqüência de resposta da empresa respondente “i” no porte “k” de 

cada Grupo; 

3i é o peso3 das grandes empresas, da resposta da i-ésima empresa em cada quesito 

“q” no Grupo “g”; 

fn  é o número de empresas do porte “k” que optaram pela opção favorável no 

quesito “q” em cada Grupo “g”; 

 
kn é o número “i” de empresas do porte “k”; 

 g =1,2,3...,31. 

 

Para cada Grupo “g”: 

 

∑
3

1
,,,




k

gkqkgq RR 
 com 

∑
3

1



k
k

k
k

PO

PO


   (3) 

Para porte k=1,2,3 : 
∑
3

1



k
k

k
k

PO

PO


 
 

Onde,  

gqR ,  é o resultado consolidado apresentado para o quesito “q” em cada Grupo “g”; 

k
 é o tipo de porte da empresa (k=1,2,3);

 

gkqR ,,  é o resultado apresentado para o quesito “q” no porte “k” de cada Grupo “g” 

obtido em (2); 

k  é o peso, de acordo com o pessoal ocupado do porte k obtido no CBS;  

kPO é o pessoal ocupado do porte “k” através de informações dos microdados. 

 

 

 

                                                           

3 Ao nível de cada Grupo de CNAE, os fatores de ponderação (ou pesos) são determinados pelo peso relativo do indicador de 
porte, obtido a partir do PO de cada empresa em relação ao valor total do PO no segmento em questão. 
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Obtenção dos Resultados por Segmento de CNAE 

 

Para consolidação dos resultados por Segmento de CNAE, utiliza-se como ponderador 

o pessoal ocupado (PAS) para perguntas de emprego e valor adicionado (PAS) para 

as demais perguntas de cada Grupo de CNAE, utilizando uma média ponderada das 

respostas obtidas em (3) conforme descreve a expressão a seguir; 

Para perguntas de emprego: 

∑
1

,,

cN

g
gqgsq RR



   com 
∑

1

..

..

cN

g
g

g
g

OP

OP




   (4) 

Para demais perguntas: 

∑
1

,,

cN

g
gqgsq RR



   com 
∑

1

..

..

cN

g
g

g
g

AV

AV




   (4) 

 

Onde,  

sqR ,  é o resultado consolidado apresentado para o quesito “q” em cada Segmento 

de CNAE; 

gqR ,  é o resultado apresentado para o quesito “q” de cada Grupo de CNAE, de 

acordo com (3); 

g  é o peso, de acordo com o pessoal ocupado (PAS) para perguntas de emprego e 

de acordo com o valor adicionado (PAS) para demais perguntas de cada Grupo 

de CNAE no seu respectivo Segmento obtido na PAS(IBGE); 

gOP ..  é o pessoal ocupado do Grupo de CNAE obtido na PAS(IBGE); 

gAV ..  é o valor adicionado do Grupo de CNAE obtido na PAS(IBGE); 

cN  é o número de Grupos de CNAE contidos em cada Segmento. 

 

Obtenção dos resultados consolidados para o Setor de Serviços 

 

De posse dos resultados fechados para cada Segmento de CNAE, utiliza-se novamente 

a ponderação por pessoal ocupado (PAS) para perguntas de emprego e o valor 

adicionado (PAS) para demais perguntas com a finalidade de consolidarmos os 

resultados no setor Serviços. Para tanto, segue-se um procedimento análogo ao 

realizado em (4) e conforme descrito a seguir. 
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Para perguntas de emprego: 

 

∑
1

,

sN

s
sqsq RR



   com 
∑

1

..

..

sN

s
s

s
s

OP

OP




   (5) 

 

Para demais perguntas: 

 

∑
1

,

sN

s
sqsq RR



   com 
∑

1

..

..

sN

s
s

s
s

AV

AV




   (5) 

Onde,  

qR  é o resultado consolidado apresentado para o quesito “q”  no setor  Serviços; 

sqR ,  é o resultado apresentado para o quesito “q” de cada Segmento de CNAE, de 

acordo com (4); 

s  é o peso, de acordo com o pessoal ocupado(PAS) para perguntas de emprego e 

de acordo com o valor adicionado (PAS) para demais perguntas de cada 

Segmento de CNAE no setor Serviços); 

sOP ..  é o pessoal ocupado do Segmento de CNAE obtido na PAS(IBGE); 

sAV ..  é o valor adicionado do Segmento de CNAE obtido na PAS(IBGE); 

sN  é o número do Segmento de CNAE que compõem o setor Serviços. 

 

8.2 Forma de Apresentação dos Resultados 

 

Os resultados serão publicados, no mínimo, para os sete Segmentos da amostra, com 

possibilidades de aberturas especiais por Grupos, dependendo de análises quanto ao 

grau de cobertura da amostra e da consistência dos indicadores obtidos. 
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Anexo I – Questionário Mensal 
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Anexo II – Questionário Informações Básicas 
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