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Seguindo as melhores práticas estatísticas internacionais, a partir da edição de novembro de 2015 a 

classificação setorial de empresas e produtos/serviços das sondagens empresariais produzidas pelo IBRE/FGV 

será atualizada para o sistema da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em sua versão 2.0. 

Nas Sondagens de Serviços, Comércio e Construção, pesquisas implantadas a partir de 2008, já na CNAE versão 

1.0, a atualização do sistema de classificação setorial praticamente não altera o desenho das séries temporais 

hoje divulgadas pelo IBRE/FGV. Na Sondagem da Indústria, a mudança, embora discreta, é mais significativa, já 

que esta pesquisa vinha sendo produzida com base na Classificação de Atividades Industriais de 1985 – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e ainda que os pesos estivessem sendo periodicamente 

atualizados, tendo como referência pesquisas estruturais correntes, como a PIA1 (IBGE). O anexo ao final deste 

documento apresenta gráficos comparativos, entre as séries dos índices de confiança dos quatro setores nas 

versões antiga e atual (CNAE 2.0).  

Além da revisão do sistema de classificação setorial, o IBRE/FGV promove alguns aperfeiçoamentos 

metodológicos nas sondagens empresariais. A revisão metodológica abrangeu três temas: 

1) Padronização dos índices-síntese e dos indicadores de quesitos2; 

2) Aperfeiçoamento do método de ajuste sazonal das séries;  

3) Mudanças na ponderação de resultados. 

A presente Nota Metodológica pretende discutir apenas os pontos em que houve modificações em relação à 

metodologia anterior. Notas Metodológicas mais abrangentes sobre as Sondagens podem ser encontradas no 

site portalibre.fgv.br, incluindo definições gerais, tipos de variáveis pesquisadas, etc. 

 

Padronização dos Índices-Síntese e Indicadores de Quesitos 

Todos os índices-síntese (Confiança, ISA e IE) e indicadores de quesitos (exemplo: Indicador de Nível de 

Demanda Atual ou Indicador de Tendência dos Negócios nos seis meses seguintes) passam a ser expressos de 

forma padronizada, apresentando média cem (100) e desvio-padrão dez (10), com base em referências 

estatísticas de um período previamente estabelecido para o cálculo. 

                                                           
1 Pesquisa da Indústria Anual 
2 Índice de Confiança (IC), Índice da Situação Atual (ISA) e Índice de Expectativas (IE). 



 

A padronização das séries divulgadas em novembro de 2015 tem como referência para cálculo de média e 

desvio-padrão a janela de 60 meses (5 anos) terminados em junho de 2015. 

Os índices-síntese (IC, ISA e IE) passam a ser calculados como a média aritmética dos indicadores padronizados 

que os integram. 

A padronização dos indicadores facilita a comparação de séries intra e intersetorialmente, sem afetar o seu 

conteúdo estatístico e a relação com outras variáveis da economia. A revisão sistemática do período tomado 

como referência para cálculo de médias e desvios padrão, embora não seja obrigatória, facilitará a leitura 

destes indicadores estatísticos ao longo do tempo: acima de 100 pontos, o resultado será considerado como 

favorável (satisfação ou otimismo); abaixo de 100 pontos, como desfavorável (insatisfação ou pessimismo). 

 

Aperfeiçoamento do método de ajuste sazonal das séries 

O ajuste sazonal das séries das sondagens empresariais do IBRE/FGV, antes realizado pelo método de 

decomposição estrutural de séries temporais, passa a ser realizado pelo método X-13 ARIMA-SEATS. 

Desenvolvido e mantido pelo US Census Bureau, este programa permite o tratamento de efeitos de calendário 

e retorna diversos diagnósticos sobre a qualidade de um ajuste sazonal. Para a extração da sazonalidade, 

utiliza-se a metodologia de TRAMO-SEATS. 

Os primeiros passos do método de ajustamento sazonal das séries das sondagens são: i) teste para 

identificação da presença de padrão sazonal3; e ii) teste de sensibilidade a eventos não sazonais, como feriados 

móveis (Carnaval4 e Páscoa), número de dias úteis e ano bissexto. 

As séries que não apresentam padrão sazonal não são ajustadas. As que apresentaram sensibilidade a eventos 

não sazonais, são ajustadas para estes eventos de forma independente ao processo de ajustamento sazonal. 

Os novos métodos de ajuste sazonal das sondagens empresariais do IBRE/FGV levam em consideração as 

melhores opções para cada série. Desta forma, a dessazonalização passa a ser realizada diretamente nas séries 

das opções de respostas de cada quesito (avaliação favorável/neutra/desfavorável ou previsão 

                                                           
3 A identificação da sazonalidade é realizada através do Teste QS. Conclui-se que há evidência de sazonalidade na série temporal quando a 

hipótese nula (não há sazonalidade) for rejeitada com 95% de confiança. 
4 Para o Carnaval a correção leva em conta três dias anteriores e um dia posterior ao feriado oficial (3ª feira de Carnaval). 



 

otimista/neutra/pessimista), assim como nos indicadores de quesitos. Os índices-síntese, por sua vez, são 

obtidos pela agregação de indicadores previamente ajustados e padronizados. 

O ajuste direto e independente das séries de frequência relativa de opções de resposta pode levar a que as 

parcelas dessazonalizadas de cada quesito não somem cem por cento (100%). Além disso, ao serem ajustadas 

diretamente a partir de suas respectivas séries originais, as séries dos indicadores de quesito não representam 

mais uma agregação aritmética das parcelas previamente ajustadas (favoráveis – desfavoráveis +100).  

Abaixo é apresentado o fluxo das etapas de padronização e dessazonalização das séries das Sondagens 

Empresariais do IBRE/FGV. 

 

  



 

SEM AJUSTE SAZONAL 

 

 

COM AJUSTE SAZONAL 

 

 

 

 

 

  

QUESITO

Indicador(i) 

Respostas:

favoráveis /  neutras  / 
desfavoráveis

PADRONIZAÇÃO DO 
INDICADOR DE CADA QUESITO

Média = 100  e Desvio padrão = 10 
aplicados em um período de 60 

meses (ii)

INDICADOR DO QUESITO 
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da Situação atual (ISA)

de  Expectativas (IE)

de Confiança (IC)

QUESITO

Indicador(i) 

Respostas:

favoráveis /  neutras  / 
desfavoráveis

DESSAZONALIZAÇÃO(iV)

Indicador

Respostas:

favoráveis / neutras / 
desfavoráveis

QUESITO

Com ajuste sazonal

Indicador)                          

Respostas:

favoráveis /  neutras  / 
desfavoráveis

PADRONIZAÇÃO DO 
INDICADOR DE CADA 

QUESITO

Média = 100  e Desvio 
padrão = 10 aplicados em 

um período de 60 meses (ii)

INDICADOR DO 
QUESITO 

PADRONIZADO COM 
AJUSTE SAZONAL

ÍNDICES-SINTESE(iii)

Índices

da Situação atual (ISA)        
de Expectativas (IE)              

de Confiança (IC)

PADRONIZAÇÃO DOS 
ÍNDICES SINTESES

Média = 100  e Desvio 
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Índices 
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de Expectativas (IE)
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(i) Indicador = respostas favoráveis – respostas desfavoráveis + 100 

(ii) Para os resultados de novembro e dezembro de 2015, o período de 60 meses é finalizado em junho de 2015. A partir de janeiro de 2016, 

os cálculos da média e desvio-padrão passam a ser calculados em uma janela de 60 meses finalizada em dezembro do ano anterior. 

(iii) Os índices-síntese são construídos pela média aritmética dos indicadores dos quesitos padronizados que os integram. 

(iv) A dessazonalização é realizada separadamente no indicador e nas parcelas de cada quesito. Desta forma, as séries de opções de 

resposta ajustadas a cada mês não necessariamente devem somar cem por cento (100%). São ajustadas somente as séries que apresentam 

sazonalidade. As demais séries são divulgadas sem ajuste sazonal, mas, para qualquer finalidade, são consideradas como séries 

dessazonalizadas. 



 

Mudanças na ponderação de resultados 

Os ponderadores5 de informações subsetoriais das sondagens empresariais do IBRE/FGV são obtidos por 

médias aritméticas bienais6 de indicadores quantitativos das pesquisas estruturais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Para os quesitos relativos à exportação da Sondagem da Indústria é considerada 

a média aritmética de três anos dos dados de exportação da Secretaria de Comércio (SECEX) do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

  

                                                           
5 Em relação aos ponderadores no nível dos microdados, a Sondagem da Indústria passa de faturamento da empresa para pessoal ocupado 

em todos os quesitos, exceto no de demanda externa (ponderação por peso das exportações), colocando a pesquisa em linha com as 
demais sondagens empresariais. 
Nas Sondagens Empresariais duas variáveis servem de referência à ponderação dos quesitos: Pessoal Ocupado, aplicada aos quatro setores 
pesquisados; e uma proxy de PIB, definida de forma diferenciada para cada setor: no setor industrial, o valor de transformação industrial 
(VTI); para os setores de serviços e construção, valor adicionado (VA); e para o setor comércio, a margem de comercialização (MC). Todas as 
variáveis usadas como referência de ponderação de grupos de empresas (por porte ou setor) são obtidas das pesquisas anuais do IBGE 
6 As pesquisas estruturais do IBGE disponibilizam informações para a CNAE 2.0 somente a partir do ano de 2007. Na Sondagem da Indústria 

as ponderações foram reconstituídas entre 2001 e 2006. Na Sondagem de Serviços, a ponderação foi reconstituída para o ano de 2007 por 

não haver disponibilidade de informação para os portes. Para a definição das ponderações foi considerada média aritmética bienal em t-

3/t-4 para cada ano t da pesquisa. Para os anos em que não houve disponibilidade das pesquisas estruturais do IBGE na CNAE 2.0 no 

período t-3/t-4, foi considerada a média bienal mais antiga calculada 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA PESQUISA 

Sondagem da Indústria de Transformação 

Cobertura setorial 

A Sondagem da Indústria de Transformação passou por reformulação na estrutura por conta da mudança de 

classificação, que vinha sendo produzida com base na Classificação de Atividades Industriais de 1985 - IBGE. Os 

resultados da pesquisa eram agregados a partir de 21 gêneros industriais. Na CNAE versão 2.0, os resultados da 

Sondagem são agregados, na maioria dos casos, a partir dos grupos de CNAE (três dígitos). Ao todo, são 64 

níveis de agregação.  

A nova estrutura da Sondagem da Indústria na CNAE 2.0 é apresentada no Anexo II ao final deste documento. 

As principais modificações na compatibilização da Classificação Industrial de 1985 para a CNAE versão 2.0 

foram: 

1) O segmento Vestuário foi desagregado do segmento de Vestuário e calçados;  

2) O segmento de Couros e calçados decorre da junção de Couros e peles, anteriormente integrante 

da agregação Outros produtos, com Calçados, anteriormente integrante de Vestuário e Calçados; 

3) O segmento Química tem, agora, o segmento de Derivados de petróleo e biocombustíveis sendo 

divulgado separadamente; 

4) Os segmentos Metalurgia e Produtos de Metal resultam da desagregação do segmento de 

Metalurgia; 

5) Os segmentos Informática e eletrônicos e Máquinas e materiais elétricos resultam da 

desagregação do segmento de Material elétrico e de comunicações; 

6) Os segmentos Veículos automotores e Outros equipamentos de transporte resultam de um 

desmembramento do segmento de Material de transporte; e 

7) No segmento Outros produtos houve a inclusão de Mobiliário e a saída dos segmentos de Limpeza 

e perfumaria, agora divulgado separadamente, e Couros e peles, agora parte do segmento Couros 

e calçados. Já a Edição integrada à impressão deixa de fazer parte do âmbito industrial, passando 

para o setor de Serviços. 

 

Índices-Sínteses 

Não houve alteração no conjunto de indicadores que integram os índices-síntese da pesquisa na CNAE 2.0. 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) é composto de seis indicadores, conforme descrito abaixo: 



 

Avaliação sobre o momento atual (ISA) 

 Nível de demanda total  

o Nível de demanda interna 

o Nível de demanda externa 

 Nível de estoques 

 Situação atual dos negócios 

Previsões em relação ao futuro próximo (IE) 

 Produção prevista 

 Emprego previsto 

 Situação dos negócios nos seis meses seguintes 

Na metodologia vigente até outubro de 2015, a agregação destes indicadores para formar o ICI, utilizava pesos 

inversamente proporcionais à volatilidade de cada série. Por este motivo, na Sondagem da Indústria, a 

agregação dos indicadores de forma padronizada não será uma fonte de mudanças significativas das séries.  

As séries históricas da Sondagem da Indústria na CNAE 2.0 têm início em janeiro de 2001. Para o período entre 

janeiro de 2001 e outubro de 2005, em que a pesquisa era realizada com frequência trimestral, as séries são 

interpoladas e apresentadas com periodicidade mensal, guardadas as devidas ressalvas. 

No caso do nível mais agregado da pesquisa (Total da Indústria de Transformação), as séries históricas têm 

início em janeiro de 1980, como resultado de encadeamento com as séries antigas (1980-2015) e de 

interpolação das séries trimestrais. 

 

  



 

Sondagem de Serviços 

Cobertura setorial 

A Sondagem de Serviços tem sua abrangência comparável à Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE. O 

desenho da pesquisa na CNAE 2.0 é apresentado no Anexo II deste documento. 

Alguns segmentos apresentam alteração no âmbito pesquisado, e por esse motivo tiveram seus nomes 

modificados conforme descrição abaixo:  

1) O segmento anteriormente denominado de Serviço de informação passa a se chamar Serviços de 

informação e comunicação - TIC com a inclusão da classe Edição e Edição integrada à impressão 

(anteriormente no âmbito do Indústria);  

2) O segmento de Serviços prestados às empresas passa a se chamar Serviços profissionais 

administrativos e complementares. Houve a inclusão da classe Aluguéis não imobiliários e gestão 

de ativos intangíveis não financeiros (antes alocados no segmento Atividades imobiliárias e de 

aluguel de bens e imóveis) e Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de 

turismo (antes alocados no segmento Serviços de Transportes, serviços auxiliares aos transportes 

e correio);  

3) O segmento Atividades imobiliárias e de aluguel de bens e imóveis passa a se chamar Atividades 

imobiliárias, com a saída da classe Incorporação e compra e venda de imóveis (doravante alocada 

no âmbito do setor da Construção); e  

4) No segmento Outros serviços ocorre a saída da classe Agentes de comércio e representação 

comercial (doravante alocada no âmbito do setor do Comércio). 

 

Índices-Síntese 

Na Sondagem de Serviços, não há alteração na composição dos indicadores que integram os Índices-Síntese na 

CNAE 2.0.  

O Índice de Confiança da Sondagem de Serviços (ICS) é composto por quatro indicadores, conforme descrito 

abaixo: 

Avaliação sobre o momento atual (ISA-S) 

 Volume de demanda atual 

 Situação Atual dos negócios 



 

Previsões em relação ao futuro próximo (IE-S) 

 Demanda prevista nos três meses seguintes 

 Situação dos negócios nos seis meses seguintes 

O Índice da Situação Atual (ISA-S) é formado pela média aritmética dos indicadores padronizados que retratam 

a percepção em relação ao momento atual. O Índice de Expectativas (IE-S) é formado pela média aritmética dos 

indicadores padronizados que tratam as expectativas em relação ao futuro próximo (três e seis meses).  

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) é representado pela média aritmética dos quatro indicadores 

padronizados que integram o ISA-S e IE-S. 

 

Sondagem do Comércio 

Cobertura setorial 

A cobertura setorial da Sondagem do Comércio é similar à da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) do IBGE, 

abrangendo, em grandes linhas, os comércios Varejista e Atacadista brasileiros. 

Na atualização da CNAE 1.0 para a versão 2.0, foi incluída no Setor Comércio a classe dos Representantes 

comerciais e agentes de comércio – exceto de veículos automotores e motocicletas (CNAE 461 e anteriormente 

no âmbito de Serviços) no segmento atacadista.  

A estrutura usada na pesquisa é apresentada no Anexo II deste documento.  

 

Índices-Síntese 

Na CNAE 2.0, o Índice de Confiança da Sondagem do Comércio (ICOM) é composto por quatro quesitos 

(anteriormente, por três), conforme descrição abaixo: 

Avaliação sobre o momento atual (ISA-COM) 

 Volume de demanda atual 

 Situação Atual dos negócios 



 

Previsões em relação ao futuro próximo (IE-COM) 

 Vendas previstas nos três meses seguintes 

 Situação dos negócios nos seis meses seguintes 

O Índice da Situação Atual (ISA-COM)7 é formado pela média aritmética dos indicadores padronizados que 

retratam a percepção em relação ao momento atual. O Índice de Expectativas (IE-COM) é formado pela média 

aritmética dos indicadores padronizados que tratam as expectativas em relação ao futuro próximo (três e seis 

meses). 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) é representado pela média aritmética dos quatro indicadores 

padronizados que compõem o ISA-COM e IE-COM. 

Na CNAE 2.0 o Índice de Confiança oficial considerado é o ICOM do Comércio Varejista Ampliado, nível de 

agregação similar ao nível mais agregado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE. 

 

  

                                                           
7 Nos resultados da CNAE 1.0, o Índice da Situação Atual (ISA-COM) era composto somente pelo quesito Volume de demanda atual. Como 

medida de aperfeiçoamento e harmonização com as demais Sondagens Empresariais, o ISA-COM passa a ser composto na CNAE 2.0 por 

dois quesitos: Volume de Demanda Atual e Situação Atual dos Negócios. Neste contexto, fez-se necessária a imputação de valores ao 

quesito Situação Atual dos Negócios no período de março a dezembro de 2010, quando a pergunta ainda não havia sido incluída no 

questionário da Sondagem do Comércio. A reconstrução para trás das séries setoriais e subsetoriais (backcasting) foi feita através da 

Regressão linear Simples/Múltipla. Este método foi utilizado já que em todos os casos havia elevada correlação (superior a 95%) entre 

alguma (s) série (s) histórica (s) e a variável dependente. Devido à elevada quantidade de séries backwards a serem previstas, adotou-se um 

modelo log-log padrão que minimizou os critérios de informação (Akaike, 1987 e Schwarz, 1978), onde a variável dependente foi regredida 

com a variável explicativa no mesmo instante de tempo. É importante ressaltar que os testes estatísticos foram conduzidos tendo como o 

único objetivo da modelagem prever os “dados faltantes”. Neste sentido, não houve preocupação com possíveis problemas de 

endogeneidade, não normalidade de resíduos, etc. 



 

Sondagem da Construção 

Cobertura setorial 

A cobertura setorial da Sondagem da Construção é similar à da Pesquisa Anual da Indústria de Construção 

(PAIC), do IBGE.  

Na compatibilização da CNAE versão 1.0 para a versão 2.0 há poucas modificações, dentre as quais: 

1) A inclusão da classe Incorporação de Empreendimentos Imobiliários: (CNAE 411), que fazia parte da do 

setor Serviços; 

2) A agregação do segmento Obras de Infraestrutura para Engenharia Elétrica e para Telecomunicações 

(CNAE 4221). No ambiente da versão 1.0, este segmento era desagregado em Obras para Geração e 

Distribuição de Energia Elétrica (4531) e Obras para Telecomunicações (4533). 

A estrutura usada na pesquisa é apresentada no Anexo II deste documento.  

Índices-Síntese 

Na CNAE 2.0, há uma mudança nos quesitos que integram o Índice de Confiança da Sondagem da Construção 

(ICST): saiu o quesito Evolução Recente da Atividade e entrou o quesito sobre a Situação Atual da Carteira de 

Contratos. Assim, os quatro quesitos que compõem o ICST, na CNAE 2.0, são: 

Avaliação sobre o momento atual (ISA-CST) 

 Situação Atual dos Negócios 

 Carteira de Contratos  

Previsões em relação ao futuro próximo (IE-CST) 

 Demanda Prevista nos Próximos Três Meses 

 Situação dos Negócios nos Seis Meses Seguintes 

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) é formado pela média aritmética dos indicadores padronizados que 

retratam a percepção em relação ao momento atual. O Índice de Expectativas (IE-CST) é formado pela média 

aritmética dos indicadores padronizados que tratam as expectativas em relação ao futuro próximo (três e seis 

meses). 



 

O Índice de Confiança da Construção (ICST) é representado pela média aritmética dos quatro indicadores 

padronizados que integram o ISA-CST e IE-CST.  
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ANEXO I 

Gráficos comparativos 
 

 

 

 

  



 

Sondagem da Indústria de Transformação 
(com ajuste sazonal) 

 

 

 

Sondagem de Serviços 
(com ajuste sazonal) 
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Sondagem do Comércio 
(com ajuste sazonal) 

 

 

 

 

Sondagem da Construção 
(com ajuste sazonal) 
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ANEXO II 

Abertura dos segmentos 
 

  



 

Sondagem da Indústria 

Segmentos CNAE 2.0 

Alimentos 10 

Abate e fabricação de produtos de carne 101 

Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 104 

Laticínios  105 

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 106 

Fabricação e refino de açúcar 107 

Outros produtos alimentícios 102+103+108+109 

Têxtil 13 

Vestuário 14 

Couros e Calçados 15 

Couros 151+152 

Calçados 153+154 

Celulose e Papel 17 

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 171 

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão 172 

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 173 

Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 174 

Derivados de Petróleo e Biocombustíveis 19 

Derivados do petróleo e coquerias 191+192 

Biocombustíveis 193 

Química 201+202+203+204+205+207+209 

Fabricação de produtos químicos inorgânicos 201 

Fabricação de produtos químicos orgânicos 202 

Fabricação de resinas e elastômeros 203 

Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários  205 

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 207 

Outros produtos químicos não especificados 204+209 

Limpeza e Perfumaria 206 

Farmacêutica 21 

Produtos de Plástico 222 

Minerais Não Metálicos 23 

Fabricação de vidro e de produtos do vidro 231 

Fabricação de cimento  232 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  233 

Fabricação de produtos cerâmicos  234 

Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 239 

 

 



 

Segmentos CNAE 2.0 

Metalurgia 24 

Metalurgia dos metais não-ferrosos 244 

Siderurgia 241+242 

Outros produtos de metalurgia básica 243+245 

Produtos de Metal 25 

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada 251 

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 253 

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas 254 

Outros produtos de metal 252+255+259 

Informática e Eletrônicos 26 

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 262 

Fabricação de equipamentos de comunicação 263 

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e 
vídeo 

264 

Outros - material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação, informática e 
ópticos 

261+265+266+267+268 

Máquinas e Materiais Elétricos 27 

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 271 

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 273 

Fabricação de eletrodomésticos  275 

Outros equipamentos e aparelhos elétricos 272+274+279 

Máquinas e Equipamentos 28 

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 281 

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 282 

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 283 

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção 285 

Outras máquinas e equipamentos 284+286 

Veículos Automotores 29 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 291 

Fabricação de caminhões e ônibus 292 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 294 

Outros veículos automotores 293+295 

Outros Equipamentos de Transporte 30 

Construção de embarcações 301 

Fabricação de aeronaves 304 

Outros equipamentos de transporte não especificados 303+305+309 

 

 

 

 



 

Segmentos CNAE 2.0 

Outros Produtos 11+12+16+18+221+31+32 

Bebidas 11 

Fumo 12 

Madeira 16 

Impressão e reprodução de gravações 18 

Borracha 221 

Mobiliário 31 

Produtos Diversos 32 

 

Sondagem de Serviços 

Segmentos CNAE 2.0 

Serviços prestados às Famílias 
55 + 56 + 90 + 92 + 93.2 + 93.11 + 93.13 

+ 93.19 + 96 + 85.5 + 85.9 

Serviços de alojamento 55 

Serviços de alimentação 56 

Atividades culturais, recreativas e esportivas 90 + 92 + 93.2 + 93.11 + 93.13 + 93.19 

Serviços pessoais 96 

Atividades de ensino continuado 85.5 + 85.9 

Serviços de Informação e comunicação 
61 + 62 + 63.11 + 63.19 + 58 + 59 + 60 + 

63.91 + 63.99 

Telecomunicações 61 

Tecnologia da informação 62 + 63.11+ 63.19 

Serviços audiovisuais; Edição e edição integrada à impressão; Agências de notícias e outros 
serviços de informação 

58 + 59 + 60 + 63.91 + 63.99 

Serviços profissionais, administrativos e complementares 
69 + 70 + 73.2 + 74.9 + 64.62+71 + 73.1 + 

74.1 + 74.2 + 80 + 78 + 77 + 79 + 82 + 
81.2 + 81.3 + 81.11 

Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 69 + 70 + 73.2 + 74.9 + 64.62 

Serviços de arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas 71 

Publicidade, design e atividades fotográficas 73.1 + 74.1 + 74.2 

Serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores 80 

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 78 

Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis não financeiros 77 

Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de turismo 79 

Outros serviços prestados principalmente às empresas; Serviços para edifícios e atividades 
paisagísticas; Serviços de escritório e apoio administrativo 

82 + 81.2 + 81.3 + 81.11 

 

 

 

 



 

Segmentos CNAE 2.0 

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 
49.2 + 49.3 + 52 + 53 + 49.1 + 49.4 + 49.5 

+ 51.1 + 51.2 + 50 

Transporte rodoviário 49.2 + 49.3 

Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes 52 

Correio e outras atividades de entrega 53 

Transporte ferroviário e metroferroviário; Transporte dutoviário 49.1 + 49.4 + 49.5 

Transporte aéreo 51.1 + 51.2 

Transporte aquaviário 50 

Atividades imobiliárias 68 

Serviços de manutenção e reparação 95 + 45.2 + 45.43 

Outras atividades de serviços 66 + 37 + 38 + 39 + 01.6 + 02.3 

Serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar 66 

Esgoto, coleta, tratamento e disposição de resíduos e recuperação de materiais; Serviços 
auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestal 

37 + 38 + 39 + 01.6 + 02.3 

 

Sondagem do Comércio 

SEGMENTOS CNAE 

Veículos, Motos e Peças 45 

Veículos automotores 45.1 

Acessórios e peças de veículos automotores 45.3 

Motos, partes e peças 45.4 

Material para Construção 46.7 + 47.4 

Atacado 46 (exceto 46.7) 

Alimentos, bebidas e fumo 46.3 

Produtos de consumo não alimentar 46.4 (exceto 46.49) 

Intermediários não agropecuários, resíduos e sucatas 46.8 (exceto 46.89) 

Outros produtos atacadistas 
46.1 + 46.2 + 46.5 + 46.6 + 46.9 + 46.49 + 

46.89 

Varejo Restrito  47 (exceto 47.4) 

Combustíveis e lubrificantes 47.3 

Hiper e Supermercados  47.11 

Alimentos, bebidas e fumo 47.2 + 47.12 

Tecidos, vestuário e calçados  47.55 + 47.81 + 47.82 

Artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos 47.7 

Móveis e eletrodomésticos  47.53 + 47.54 + 47.56 + 47.57 + 47.59 

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 47.51 + 4752 

Jornais, revistas e papelaria 47.6 

Outros produtos varejistas 47.13 + 47.83 + 47.84 + 47.85 . 47.89 

Varejo Ampliado) - 

 

 

 



 

Sondagem da Construção 

SEGMENTOS CNAE 2.0 

Preparação do terreno 431 + 43.91 

Construção de edifícios e obras de engenharia civil 41.20 + 42 (exceto 42.20) 

Edificações (residenciais; não residenciais) 41.20 

Obras viárias 42.11 +  42.13 

Obras de arte especiais + Obras de outros tipos 42.12 + 42.22 + 42.23 + 42.91 + 42.99 

 Obras de montagem 42.92 

Obras de infraestrutura para engenharia elétrica e para telecomunicações 42.21 

Obras de instalações 432 

Instalações elétricas 43.21 

Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração + Outras obras de 
instalações em construção não especificadas anteriormente 

43.22 + 43.29 

Obras de acabamento 433 

Incorporação de empreendimentos imobiliários + Outros Serviços Especializados para 
Construção 

41.10 + 43.99 

 

 


