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     RESUMO 
 

Esta pesquisa trata da elaboração de um indicador de custos proporcionais de 

logística da indústria de transformação do estado de São Paulo, tendo em vista a 

carência dessas informações, bem como do levantamento dos índices conjunturais 

atualmente disponibilizados no mercado. Os índices de logística divulgados avaliam 

apenas informações estruturais relacionadas à logística, mas não a participação 

direta dessa área tão importante na atividade da empresa, que na atualidade, agrega 

valor ao produto, serve como um diferenciador de mercado, além de garantir a 

competitividade para a empresa. As análises anteriormente elaboradas pelas 

empresas levam em conta mais os fatores financeiros (dados constantes do balanço 

patrimonial) do que a atividade de logística como fator de ganho de mercado. A 

elaboração do indicador com informações obtidas diretamente nas indústrias 

possibilitará comparações entre os resultados por ela apresentados, os resultados 

obtidos pelo setor de atividade em que atua, como também a comparação com o 

comportamento do total das indústrias. Este estudo tem como objetivo levantar a 

viabilidade da construção de indicador de custos proporcionais de logística para a 

indústria de transformação do estado de São Paulo. 

 

 

Palavras-chave: Indústria. Logística. Indicadores Conjunturais. 



 VII

ABSTRACT 
 

The theme of this work is the elaboration of logistic indexes for the industry 

transformation of the state of São Paulo. The available indexes express only structural 

information related to the logistic, but not the direct and important participation of this 

area in the company activities, which at present adds value to the products, is a 

differential in the market and guarantees the competitiveness of the company. The 

analyses elaborated before for the companies consider more the financial factors than 

the logistic activities as a factor of market gains. The indexes based on the 

information obtained directly from the companies will make possible the comparison 

between results of the own company with its sector of activity, as well its comparison 

against all the industries. The objective of this work is to study the feasibility to 

construct a logistic index series logistic for the industry transformation of the state of 

São Paulo. 

 

 

Keywords: Industry. Logistic. Index. 
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1 - Introdução 

 

Segundo Sussams (1969), por muito tempo, logística fez parte  do contexto 

militar e “agora” é usada cada vez mais na indústria. O objetivo da logística ainda 

segundo Sussams é disponibilizar produtos ou serviços certos, para pessoas 

certas, no local correto no tempo desejado. 

Já Ballou (1993) acrescenta mais uma função quando se quer definir 

logística, minimizar custos. Em sua concepção a missão da logística é: “colocar as 

mercadorias ou serviços certos no lugar e no instante correto na condição 

desejada, ao menor custo possível”. 

Para Bowersox e Closs (2001), a logística envolve a integração de 

informações, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 

embalagens. 

No mundo globalizado onde nos encontramos atualmente, torna-se cada 

vez mais importante estar no local certo no tempo correto, com o produto 

desejado. 

Quando o estudo da atividade de logística se direciona para a indústria, é 

importante ressaltar a diferença existente entre o comportamento dos setores 

industriais na macroeconomia, que exige serviços logísticos específicos para cada 

um deles. Por exemplo, no segmento da indústria automobilística muito já foi feito 

para melhorar o desempenho da sua cadeia de suprimentos, existindo neste caso, 

até literatura específica como a de Sales (2005). 

Diante do exposto, a falta de elaboração de indicadores que avaliem a 

evolução os custos logísticos das empresas industriais, quanto à utilização 

adequada das ferramentas de logística por parte das entidades de classe que 

representam essa categoria, leva a deficiência de análise quanto à sua 

competitividade. 

Dentro da empresa moderna, o bom desempenho da área de logística pode 

ser um diferencial que agrega valor para o cliente. 
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A motivação para elaboração deste trabalho nasceu da necessidade não 

atendida por parte das entidades de classes quanto ao fornecimento de 

indicadores que possibilitem a análise bem como a tomada de decisões por parte 

das indústrias no tocante à sua área de logística. 

Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da logística na indústria 

de transformação do Estado de São Paulo e desenvolver indicador que possa 

medir o grau de eficiência da mesma nas empresas através dos custos 

proporcionais em relação ao faturamento, além de levantar  índices conjunturais 

atualmente disponibilizados no mercado. 

Especificamente, buscaremos respostas às seguintes questões: 

- Logística é importante para as indústrias do Estado de São Paulo? 

- O que avaliar com os índices globais? 

- O Brasil possui indicadores diretamente relacionados à atividade logística? 

- Como elaborar um indicador próprio para a indústria de transformação do     

Estado de São Paulo? 

Para que essas questões sejam respondidas no decorrer deste trabalho 

teremos os seguintes assuntos abordados nos capítulos a seguir discriminados. 

No Capítulo 2, serão levantados fatores que comprovem ou não a 

importância dos índices de logística para a indústria de transformação do Estado 

de São Paulo. 

O Capítulo 3 contempla a revisão bibliográfica com destaque para as 

subseções que apresentam os principais modelos estatísticos para cálculo de 

números-índices (seção 3.1), índices de desempenho (seção 3.2)  e por fim 

índices de logística (seção 3.3). 

O Capítulo 4 contempla a apresentação da metodologia proposta do 

indicador de custos proporcionais de logística. Estes indicadores poderão servir 

ainda de referência comparativa  para os empresários, pois este projeto contempla 

elaboração de resultados com mesma metodologia, segmentados por atividade 
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industrial, total da indústria e o fornecimento dos resultados individuais às 

empresas que colaborarem participando do painel de informantes. 

A metodologia desenvolvida para o indicador de custos proporcionais de 

logística conta com 7 seções, sendo a primeira seção dedicada ao estudo da 

abrangência do universo a ser pesquisado. 

Na segunda seção serão determinados as variáveis de investigação. Na 

terceira seção, será estudada a periodicidade de coleta de informações.  

A quarta seção será destinada à elaboração do questionário, bem como 

metodologias para seu desenvolvimento subdivididas em 8 etapas. Critérios para 

determinação do tamanho de amostra estão contemplados na seção cinco. 

O desenvolvimento do indicador de custos proporcionais de logística é 

apresentado na seção seis. As considerações gerais do modelo estatístico em 

como as recomendações para aplicação do mesmo, estão mencionadas na seção 

sete. 

No Capítulo 5 serão apresentados resultados do experimento piloto que foi 

elaborado como teste do modelo anteriormente apresentado no Capítulo 4. 

Finalmente no Capítulo 6 foram feitas as recomendações e conclusões 

desta dissertação. 

 Nos Apêndices A B e C foram apresentados os índices elaborados e 

divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a devida 

metodologia, índices elaborados e divulgados por outras entidades de classe cuja 

representatividade nos respectivos estados, é similar à atividade desenvolvida 

pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e os principais indicadores 

no mercado  - números índices, respectivamente. 
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2 – A Importância dos Índices de Logística para as  Indústrias de 
Transformação do Estado de São Paulo 

As federações das indústrias dos estados de todo o Brasil, bem como a CNI 

– Confederação Nacional da Indústria, disponibilizam mensalmente indicadores 

conjunturais que proporcionam a avaliação do comportamento do setor industrial 

ao longo do tempo. 

Essas informações são importantes, pois podem balizar as decisões futuras 

baseadas em informações passadas. Através desses indicadores, em conjunto 

com indicadores macroeconômicos, quando combinados com modelos 

estatísticos, é possível efetuar previsões a curto e médio prazo para a atividade 

industrial de cada estado. A composição individual das empresas de cada um dos 

estados através das respectivas federações possibilita a agregação das 

informações para obtenção de dados para a atividade industrial brasileira. 

Ao analisar os indicadores conjunturais disponibilizados  por essas 

entidades (Apêndices A, B e C) percebemos uma concentração na área de 

indicadores relacionados diretamente à atividade produtiva e comercial das 

empresas (índices de horas trabalhadas na produção, índices de nível médio de 

utilização da capacidade de produção instalada e índices de vendas, por exemplo) 

e nas áreas relacionadas a aspectos econômicos e sociais da indústria (como 

índices de pessoal ocupado, índices de horas pagas e índices de salários). 

Como já mencionado na introdução, a área de logística passa a ser um 

fator de agregação de valor aos clientes, bem como um diferencial para 

competitividade no mercado globalizado da atualidade. 

Dessa forma, nota-se que faltam indicadores que balizem a tomada de 

decisões para a área de logística, pois as variáveis investigadas pela Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo, bem como, pelas demais federações, não 

têm nenhuma representatividade quanto se trata da área de logística.  

A falta de indicadores de logística, diretamente relacionados à atividade 

industrial, será confirmada ainda  no decorrer deste trabalho, em especial nos 

índices descritos nos Apêndices A.B e C. 
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O estudo realizado pelo CEL – Centro de Estudos Logísticos do Instituto 

COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003), 

Panorama Logístico – Terceirização Logística no Brasil apresenta informações 

relevantes sobre a importância da logística dentro das empresas industriais do 

Brasil. Para elaboração e coleta das informações em 2003, o CEL selecionou 340 

empresas distribuídas em todo o território nacional, 218 questionários foram 

enviados e 93 empresas devolveram o questionário devidamente preenchido. 

A primeira questão apresentada no questionário enviado às empresas 

continha afirmativa “a logística representa vantagem competitiva para a empresa” 

com alternativas de resposta “concordo”, “concordo parcialmente” e “discordo”. 

Dentre os pesquisados, 95% responderam que concordavam com a afirmação, 4% 

concordavam parcialmente e 1% discordavam. Quando as respostas foram 

tabuladas segmentadas por setores industriais os resultados foram os 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados do Relatório Panorama Logístico Setorial (questão 1) 

Setor Concordo
Concordo  

parcialmente 
Discordo 

Quant.

Resp. 

Automotivo/Autopeças 100%   15 

Eletro-Eletrônico 100%   7 

Bebidas 100%   6 

Papel/Celulose 100%   6 

Material de Construção 100%   5 

Higiene/Limpeza/Cosmético 100%   4 

Químico/Petroquímico 94%  6% 16 

Alimentos 91% 9%  11 

Siderurgia/Metalurgia 82% 18%  11 
Tecnologia/Computação/Telecomunicações 75% 25%  4 

Fonte: CEL - Centro de Estudos Logísticos do Instituto COPPEAD de Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Como se pode verificar somente no setor Químico/Petroquímico 

constataram-se respostas que indicavam que a logística não representa vantagem 

competitiva para a empresa, ainda assim em pequena proporção. A segmentação 

por tipo de uso do produto é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados do Relatório Panorama Logístico Por Uso (questão 1) 

Tipo de Uso do Produto Concordavam 
Concordavam 

parcialmente 
Discordavam

Quant.

Resp. 

Consumo duráveis / semi-duráveis 97% 3%  29 

Consumo não duráveis 96% 4%  25 

Insumos / intermediários  92% 5% 3% 39 

Fonte: CEL - Centro de Estudos Logísticos do Instituto COPPEAD de 
Administração da Universidade federal do Rio de Janeiro 

Já na segunda questão era feita a seguinte afirmação “seus clientes estão, 

cada vez mais dando maior importância aos serviços logísticos”, novamente as 

alternativas possíveis eram “concordo”, “concordo parcialmente” e “discordo”. 

Desta vez, 83% dos entrevistados responderam que concordavam, 16% 

concordavam parcialmente e 1% discordavam. Os resultados setoriais estão 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados do Relatório Panorama Logístico Setorial (questão 2) 

Setor Concordavam
Concordavam 

parcialmente 
Discordavam 

Quant.

Resp. 

Eletro-eletrônico 100%   7 

Papel/Celulose 100%   6 

Higiene/Limpeza/ Cosméticos 100%   4 

Automotivo/Autopeças 93% 7%  15 

Bebidas 83% 17%  6 

Químico/Petroquímico 81% 19%  16 

Tecnologia/Computação/Telecomunica-

ções 
75% 25%  4 

Alimentos 73% 27%  11 

Siderurgia/Metalurgia 64% 36%  11 

Material de Construção 60% 20% 20% 5 

Fonte: CEL - Centro de Estudos Logísticos do Instituto COPPEAD de 
Administração da Universidade federal do Rio de Janeiro 
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Ainda baseado nessa pesquisa desenvolvida pelo CEL/COPPEAD (2003), 

foi elaborado artigo “Terceirização e estratégia competitiva: perspectivas para a 

logística no Brasil” (2005) com autoria de Carvalho e Barboza e divulgação no 

XXVI ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de Produção (2006) onde é 

abordada evolução entre os estudos feitos em 2003 e 2005 através da replicação 

da pesquisa original. 

Embora a primeira pesquisa tenha sido  realizada em 2003, segundo artigo 

de Carvalho e Barboza (2005), os percentuais acima discriminados foram 

confirmados, tendo em vista que a pesquisa foi replicada através de questionários, 

enviados a 850 indústrias do Estado de São Paulo com devolução de 30 

questionários em condições de aproveitamento (Anexo I). 

A pesquisa de 2005 tem algumas diferenças conceituais em relação à 

pesquisa de 2003. Em 2005 foi considerado como universo da pesquisa as 

indústrias de transformação instaladas no Estado de São Paulo enquanto para 

universo da pesquisa de 2003 foram consideradas indústrias do Brasil. Esta 

diferença é minimizada quando levamos em consideração que o Estado de São 

Paulo representa aproximadamente 40% da indústria brasileira com base no valor 

da transformação industrial divulgada na PIA – Pesquisa Industrial Anual (2004) 

elaborada pelo IBGE. A Tabela 4 mostra os percentuais de respostas para a 

pesquisa realizada em 2005 quanto às questões levantadas sobre importância da 

logística. 

        Tabela 4 – Pesquisa  Terceirização e Estratégia Competitiva (2005) 

Questões Concordo
Concordo 

parcialmente
Discordo 

Quant.

Resp. 

A logística representa vantagem 

competitiva para a empresa 
86% 14%  29 

Seus clientes estão, cada vez 

mais, dando maior importância 

aos serviços logísticos 

95% 5%  21 

Fonte: Artigo apresentado ENEGEP 
Embora o percentual dos que concordam tenha diminuído quando a 

afirmação é “a logística representa vantagem competitiva para a empresa” de 95% 
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em 2003 para 86% em 2005 deixou-se de ter empresas que não concordavam 

com a afirmação e passaram a concordar parcialmente. Isso reforça a 

necessidade do bom desempenho logístico para o ganho de competitividade da 

empresa moderna. 

Quando a questão é “seus clientes estão, cada vez mais dando maior 

importância aos serviços logísticos”, houve uma melhora considerável, em 2003 

83% concordavam, já em 2005 o percentual passou para 95%. Em 2003, 16% 

concordavam parcialmente e 1% discordava, já em 2005 apenas 5% concordavam 

parcialmente. 

Isso mostra que os serviços de logística contribuem para o sucesso da 

empresa, o que está diretamente ligado ao grau de satisfação de seus clientes, 

conforme destaca  Kotler (2006). 

Para que as empresas tenham maior competitividade também é necessário 

conhecer o comportamento dos setores onde atuam. Para tanto, este trabalho 

propõe o desenvolvimento de um indicador de custos proporcionais de logística, 

para o qual sejam tabuladas informações agregadas por setores conforme 

classificação do CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica 

devidamente detalhados no Capítulo 3 Subseção 3.2.1 mais adiante detalhado. 

Além da elaboração dos indicadores setoriais, será desenvolvido ainda, indicador 

da empresa que participar do painel de informantes, utilizando-se a mesma 

metodologia de cálculo, o que propiciará às empresas participantes, possibilidade 

de comparação entre os seus resultados e os resultados do setor a que 

pertencem, conforme mencionado na introdução deste trabalho. 

Hoje, esta ferramenta não é disponibilizada por nenhuma entidade de 

classe, o que pode oferecer ao mercado industrial um diferencial de análise 

quanto aos processos de logística englobados pelas empresas. 
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3 - Revisão Bibliográfica 

 
A revisão bibliográfica está dividida em seis partes com respectivos 

subitens. São elas: 

3.1 - Números-índices 

3.2 - Índices de Desempenho 

3.3 - Índices de Logística  

 

3.1 - Números-índices 

Números-índices são indicadores estatísticos usados para comparar uma 

variável ou  mais variáveis relacionadas entre si e acompanhar através de um 

resultado resumido e simples mudanças significativas em preços, quantidades ou 

valores. Segundo Medeiros e Medeiros (1999) mediante o emprego de números-

índices é possível estabelecer comparações entre: 

-   variações ocorridas no tempo; 

-   diferenças entre variáveis tomadas em lugares diversos; 

- diferenças entre categorias semelhantes, tais  como produtos, pessoas, 

organizações, etc. 

Podemos dizer ainda, que um número–índice é um relativo que expressa 

uma comparação ou quociente de um dado em relação a uma quantidade base. 

A utilização dos números–índices é tão importante dentro das empresas 

como fora delas, numa visão micro ou macroeconômica. As constantes mudanças 

da economia, as inovações tecnológicas acarretam mudanças contínuas nos 

hábitos da população. Com o auxílio de números–índices é bem mais fácil 

mensurar essas mudanças. 

Além dos problemas gerados por alterações nos preços de mercado, os 

números–índices são úteis também de outra forma para as empresas, como 

exemplo na medição de  potencial de mercado, análise de lucratividade, entre 

outros. 
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Os números–índices são sempre importantes quando são necessárias 

análises comparativas, pois transformam as variáveis a serem comparadas em 

uma mesma unidade de medida, sejam reais, quilos, quantidade de pessoas, 

entre outras. 

Além das aplicações acima mencionadas, números-índices podem ser 

usados para comparar informações do mesmo período de tempo como, análise 

entre duas empresas ou dois setores industriais da economia. 

A elaboração de números-índices tem propósitos diferentes que dependem 

de suas categorias de uso. Dentre as séries de números-índices disponibilizadas 

na economia brasileira, podemos citar grupos bem definidos: 

- índices de preços 

- índices de quantidades 

- índices de valores 

- índices conjunturais 

- índices de desempenho 

- índices de logística 

A análise de um conjunto de índices seja, de preços, quantidades, valores, 

conjunturais, de desempenho e de logística leva a interpretações comportamentais 

da conjuntura econômica de um país, de uma região ou de uma empresa. 

 

3.1.1 - Modelos Estatísticos:  Números-Índices 

3.1.1.1 - Índice relativo de preço 

Trata-se do número-índice mais simples. Relacionando-se o preço de um 

produto numa época t (chamada época atual ou época dada) com o de uma época 

0 (chamada básica ou simplesmente base) teremos um relativo de preço. 

Fazendo-se tP  = preço numa época atual e 0P = preço na época base, índice 

relativo de preço é definido pela seguinte expressão: 

0
),0( P

P
P t

t =  



 

 

26

Se quisermos expressar o relativo de preços em termos porcentuais, 

bastará multiplicarmos o quociente acima por 100. 

100
0

),0( x
P
P

P t
t =  

3.1.1.2 - Índice relativo de quantidade 

Da mesma forma que se comparam preços, as quantidades também podem 

ser comparadas, sejam elas produzidas, vendidas ou consumidas. De forma 

análoga, o cálculo é dado por: 

0
),0( Q

Q
Q t

t =  

onde: tQ  é a quantidade de um produto na época atual,  
          0Q  é quantidade do mesmo produto na época básica. 

 Se quisermos expressar o relativo de quantidade em termos porcentuais, 

bastará multiplicarmos o quociente acima por 100.  

100
0

),0( x
Q
Q

Q t
t =  

3.1.1.3 - Índice relativo de valor 

Este indicador composto é calculado com base em uma quantidade e preço 

no tempo t e uma quantidade e preço no tempo 0. 

Temos por definição conforme Fonseca, Martins e Toledo (1995) que o 

relativo de valor é resultante do quociente entre o valor no momento t e no 

momento 0, que é obtido conforme segue: 

000
),0( QP

QP
V
V

V ttt
t ==  

onde:  tV  = valor no tempo atual 

0V  = valor no tempo base 

tP  = preço no tempo atual 

0P  = preço no tempo base 

tQ  = quantidade no tempo atual 
 0Q  = quantidade no tempo base   
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3.1.2 – Critérios de Avaliação da Fórmula de um Índice  

Não existe um indicador considerado perfeito, o que se conhece são 

critérios para avaliar as vantagens e as limitações de cada uma das metodologias 

de construção de um número-índice.  

Segundo Fisher (1922) apud Spiegel (1993), existem quatro 

critérios/propriedades que possibilitam avaliar e comparar os mais variados 

métodos estatísticos para elaboração de números–índices. Esses critérios são 

aplicáveis na avaliação de qualquer índice não somente nos índices relativos aqui 

abordados. Os critérios/propriedades desenvolvidos por Fisher  podem ser 

exemplificados conforme segue,  considerando–se  Pa , Pb e Pc como preços de 

um produto em períodos  a, b e c  respectivamente. 

a) – Propriedade identidade 

O índice relativo de preço, quantidade ou valor referente ao mesmo período 

é sempre igual a 1 ou 100%. 

1),( ==
a

a
aa P

P
P  ou 1 x 100 = 100%; 

b) – Reversibilidade no tempo 

Na permutação de duas épocas, os preços relativos correspondentes serão 

recíprocos. 

1),(),( =abba xPP , ou seja, 

ou seja, 
),(

),(
1

ab
ba P

P = ; 

c) – Cíclica ou circular 

O índice do período (c) com relação ao período base (a) deve ser igual ao 

produto do índice do período (b) relacionado ao período base (a) pelo índice do 

período (c) relacionado ao período (b), ou seja, o índice de base fixa no final dos 

três períodos deve ser igual ao índice obtido através de encadeamento da base 
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móvel. Se o índice tem a propriedade circular é possível ainda mudar a base de 

comparação do cálculo sem ser necessário recalcular toda a série. 

),(),(),( cbbaca xPPP = ; 

d) – Critério da Homogeneidade 

O valor de um índice não deve ser influenciado pela mudança das unidades 

de medida. 

e) – Critério da Proporcionalidade 

Se todos os relativos de preços que compõem um índice têm mesmo valor, 

o índice deve ser igual a esse valor comum. 

f) – Critério de Determinação 

O índice não pode ser nulo, infinito ou indeterminado, caso um preço ou 

uma quantidade seja zero. 

 

3.1.3 – Elos de Relativo 

 Elos de relativo, também conhecido como índices de base móvel, são 

usados para captar as variações ocorridas na margem de uma série, onde é 

comparado o período t em relação ao período imediatamente anterior (t-1).  

Para os períodos t, t-1, t-2 temos: 

1
),1(

−
− =

t

t
tt P

P
P  

2

1
)1,2(

−

−
−− =

t

t
tt P

P
P  

3.1.4 – Relativos em Cadeia  

Os relativos em cadeia também conhecidos como índice de base fixa, são 

usados para captar as variações ocorridas no índice entre o período atual (t) e o 
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período base (a). Para períodos a, b, c e d, os relativos em cadeia da série de  

base a serão respectivamente: 

a

b

P
P , 

a

c

P
P e 

a

d

P
P  

Mais adiante no Capítulo 3, subseção 3.2.1 onde se descreve a 

metodologia da pesquisa “Levantamento de Conjuntura” elaborada pela FIESP – 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, será comentado como 

construir um Relativo em Cadeia (Índice de Base Fixa) através dos Elos Relativos 

(encadeamento de Índices de Base Móvel). 

 

3.1.5 – Decomposição das Causas 

O critério de decomposição das causas afirma que o produto de um número-índice 

de preço pelo correspondente número-índice de quantidade tem que ser igual ao 

número índice de valor. 

),0(),0(),0( ttt VxQP =  

onde:  ),0( tP  = índice de preço  

),0( tQ  = índice de quantidade 

),0( tV  = índice de valor 

 

3.1.6 – Índices Agregados 

Para a agregação de números-índices são disponibilizados dois métodos 

básicos: 

- números-índices agregados simples 

- números-índices agregados ponderados 
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3.1.6.1 – Números-índices agregados simples 

No primeiro caso, na agregação simples, é pressuposto que todos os 

componentes usados para agregação têm a mesma participação no universo 

pesquisado.  

Por exemplo, se quisermos elaborar uma série de números-índices para 

variável  “Emprego na Indústria de Transformação do Estado de São Paulo”,  será 

necessário agregar todos os setores da indústria  tais como, minerais não 

metálicos, metalurgia básica, alimentos e bebidas, etc. Nos índices agregados 

simples os setores são agrupados considerando peso igual para todos, ou seja, 

entendemos que todos os setores têm a mesma contribuição na atividade 

econômica industrial. 

Números-índices agregados simples foram utilizados pela primeira vez por 

Dutot (1738)  apud Endo (1986) e são calculados pela seguinte expressão: 

∑

∑

=

== n

i

i

n

i

i
t

P

P
Ias

1
0

1  

onde:  Ias  - Índice agregado simples = soma dos preços dos produtos (i) em um 

período t dividido pela soma dos preços dos mesmos produtos no período 0 

considerado como base. 

Conforme Endo (1986), este índice sofre influência da medida em que estão 

expressos os preços. A alteração da medida (preço por quilo/preço por meio quilo) 

de um dos componentes a ser agregado, pode alterar a variação total encontrada 

no período.  

 

3.1.6.2 – Índice agregado de preços de Sauerbeck 

Outro método de cálculo de índices agregados de preços é aquele obtido  

através da média aritmética simples dos relativos dos preços, dada por: 
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∑
=

=
n

i

ii

n
PP

I
1

01
)1,0(

/  

onde  )1,0(I  =Índice agregado no período 1 com base no período 0, 
iP1  = preço do produto i no período 1 
iP0 = preço do produto i no período 0 

n = número de observações 
Embora a fórmula acima seja atribuída a Sauerbeck, o primeiro a utilizá-la 

foi  Rinaldi (1764) apud Endo (1986). 

 

3.1.6.3 - Números-índices agregados ponderados 

Na realidade, a participação dos mais variados setores na composição do 

índice agregado simples raramente ocorre, pois setores de atividades industriais 

diversos têm intensidades diferentes em cada variável estudada, como o uso de 

mão-de-obra. Por exemplo, o setor de Vestuário é muito mais intenso no uso de 

mão-de-obra do que outro setor com maior desenvolvimento tecnológico. Neste 

caso, a agregação dos resultados setoriais da variável emprego deve ser feita 

considerando-se a participação de cada um dos setores  individualmente. 

Neste caso a fórmula para cálculo da agregação do índice de emprego 

passa a ser: 

∑

∑

=

== n

i

ii

n

i

ii
t

WE

WE
Iap

1
0

1  

onde: i
tE  = número de empregados no mês t 
iE0  = número de empregados no mês 0  
iW  = peso de cada setor 

 
 
 

3.1.6.4- Índices agregados Laspeyres e Paasche 

Para cálculo dos índices agregados de preços ou quantidades existem dois 

métodos clássicos conhecidos como Índices de Laspeyres (1864), apud Endo 
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(1986) também chamado de Método da Época Básica,  e Índices de Paasche 

(1874), apud Endo (1986)  ou Método da Época Atual. 

Conforme informação de Endo (1986 pg. 14) “a fórmula hoje conhecida 

como a do Índice de Laspeyres, já havido sido utilizada por Lowe, em 1822, no 

estudo de distúrbios causados pelas guerras napoleônicas”.  

Na grande maioria das bibliografias disponíveis, a fórmula é creditada a 

Laspeyres e consiste de uma média aritmética dos relativos de preços ou de 

quantidades  ponderados pela participação do produto ou do serviço na receita ou 

na despesa no período base, ou seja, 

Laspeyres preço:  ∑
∑=

=

=
n

i
n

i

i

iii
t

t

W

WPP
LP

1

1
0

00
),0(

)/((   onde  
∑
=

= n

i

ii

ii
i

QxP

QxP
W

1
00

00
0  

 
onde i

tP  = preço do bem i no período de referência t 
iP0  = preço do bem i no período base 0 
iQ0 = quantidade do bem i no período base 0 
iW0 = peso do valor do bem i em relação ao valor de todos os bens  

        transacionados, tendo como referência o período base 0. 
 

No denominador da fórmula de Laysperes para preços, a soma dos pesos 
iW0  é igual a 1, logo a fórmula acima pode ser simplificada como segue: 

====

∑
∑∑

∑

∑

=

==

=

=
n

i

ii

iin

i
i

i
t

n

i
i

ii
t

n

i

i

n

i

iii
t

t

QxP

QxP
x

P
P

P
WP

W

xWPP
LP

1
00

00

1 01 0

0

1
0

1
00

),0(
)(

)/(
 

∑

∑

=

== n

i

ii

n

i

ii
t

t

QxP

QxP
LP

1
00

1
0

),0(
 

Ao calcularmos o índice de Laspeyres verificamos a variação do preço no 

período atual, comparado com o preço do período base, considerando-se a 

quantidade inicial como fator de ponderação do mesmo. Neste caso, medimos 
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apenas as variações ocorridas nos preços. Ao mudarmos o período base 

provavelmente possa haver mudanças nas quantidades, logo os preços dos 

índices de Laspeyres não são fixos.  

Para o indicador de Laspeyres para quantidades, o método estatístico é 

idêntico com única alteração à permutação das variáveis. Neste segundo caso, a 

quantidade do período atual é comparada com a quantidade do período base, 

sendo que o fator para ponderação agora é o preço da época passada ou época 

base. 

O cálculo do índice de quantidade de Laspeyres é dado por: 

∑

∑

=

== n

i

i

n

i

iii
t

t

W

xWQQ
LQ

1
0

1
00

),0(

)/(
,   onde  

∑
=

= n

i

ii

ii
i

QxP

QxP
W

1
00

00
0  

e:  i
tQ  = quantidade do bem i no período de referência t 
iQ0  = quantidade do bem i no período base 0 
iW0  = peso do valor do bem i em relação ao valor de todos os bens  

        transacionados, tendo como referência o período base e é dado por:  
iP0  = preço do bem i no período base 0 

Do mesmo modo, no denominador da fórmula de Laspeyres de quantidade, 

a soma dos pesos iW0  é igual a 1, logo a fórmula também pode ser simplificada 

como a seguir: 

====

∑
∑∑

∑
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i
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Outra forma de cálculo de índices agregados é o de Paasche. O índice 

agregado proposto é uma média harmônica ponderada de relativos, sendo que os 

pesos são calculados tomando-se por base os preços e as quantidades no 

período atual, ou seja: 

∑
=

= n

i

i
t

i
t

i
t

i
ti

t

QxP

QxP
W

1

 

 

onde: i
tW = peso do bem i para agregação dos índices 
i

tP  = preço do bem i na época atual t 
iP0  = preço do bem i na época base 0 
i
tQ  = quantidade do bem i na época atual t 

E o índice de preços de Paasche é definido pela expressão: 

∑

∑

=

==
n

i

i
ti

t

i

n

i

i
t

t

W
P
P

W
PP

1

0

1
),0(  

A fórmula acima pode ser simplificada tendo-se em vista que a soma dos pesos 
i

tW  é igual a 1, logo,  

===
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Para o índice de preços de Paasche temos uma característica diferente, 

pois o fator de ponderação (quantidade) é a época atual, logo para cálculo de uma 
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série histórica do índice o período atual sempre muda, o que faz com que a base 

de comparação sempre mude, tornando assim os fatores ponderadores  variáveis. 

Já o índice de Paasche de quantidade é determinado por: 

∑

∑

=

== n

i

i
t

i

n

i

i
t

i
t

t

PxQ

PxQ
PQ

1
0

1
),0(  

Pelas mesmas razões apresentadas acima para o índice de preços 

calculado pela fórmula de Paasche, o índice de quantidade também possui fatores 

ponderadores variáveis. 

Como mencionado na Subseção 3.1.1.3. o índice de valor é obtido 

considerando-se preço e quantidade de uma “cesta de produtos”. Pode ser obtido 

também como mencionado na Subseção 3.1.5 a respeito da decomposição das 

causas. 

No entanto, a propriedade de decomposição de causas não é válida para a 

geração de índice de valor quando utilizado os índices de quantidade e valor  de 

Laspeyres e Paasche. Para ser possível gerar um índice de valor é necessário 

combinar os índices de preços de Laspeyres com o índice de quantidade de 

Paasche ou índice de preços de Paasche com o índice de quantidade de 

Laspeyres. 

Quando levada em conta a qualidade da informação prestada, podemos 

afirmar que o índice de Paasche apresenta a vantagem de ter os pesos 

atualizados sempre, pois a cesta de produtos é baseada na época atual enquanto 

o de Laspeyres toma como referência a cesta baseada na época passada. Por 

outro lado, o índice baseado na época atual é pouco viável quando se leva em 

consideração o levantamento de informações em grandes populações, elevando 

drasticamente o custo e o tempo gasto para coleta de tais informações. 
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3.1.7 – Índice de Laspeyres Modificado 

No índice de Laspeyres Modificado o índice Relativo de Cadeia é obtido 

com base em pesos fixos na época passada combinado com o cálculo de Elo de 

Relativos (Base Móvel). Dessa forma a propriedade de circularidade está atendida, 

logo é possível criar índice de valor combinando o índice de preços e o índice de 

quantidades, elaborados pelo mesmo critério, ou seja, pela metodologia de 

Laspeyres. 

∑
= −

− ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n

i
i

t

i
t

tt P
wixP

LPM
1 1

0
),1(  

3.1.8 – Outros Métodos de Construção de Índices Agregados 

Outros métodos de construção de índices agregados podem ser 

mencionados. No entanto, vale lembrar que são índices derivativos da 

metodologia acima apresentada. 

3.1.8.1 - Índice agregado de Fisher de preço ou quantidade 

São cálculos através de uma média geométrica entre os índices de 

Paasche e Laspeyre, ou seja, para índice de preços temos: 

),0(),0(),0( ttt PPxLPIPF =  

onde: ),0( tIPF  = índice  de preço de Fisher 

),0( tLP  = índice de preço de Laspeyres 

),0( tPP = índice de preço de Paasche 
 
Segundo Fonseca (1995) este modelo foi desenvolvido por Fisher tendo em 

vista a subestimação do verdadeiro valor resultante do cálculo do índice de 

Paasche, bem como a superestimação quando o cálculo é feito através do método 

desenvolvido por Laspeyres. 

Para índice de quantidade temos:         ),0(),0(),0( ttt PQxLQIQF =  

onde: ),0( tIQF  = índice  de quantidade de Fisher 

),0( tLQ  = índice de quantidade de Laspeyres 

),0( tPQ = índice de quantidade de Paasche 



 

 

37

3.1.8.2 - Índice de Drobish 

Conforme fórmula de Drobish os índices de preços e quantidades 

agregados devem ser gerados através da média aritmética simples entre os 

índices de Laspeyres e Paasche e é dado por: 

2
),0(),0(

),0(
tt

t

PPLP
IPD

+
=  

onde: ),0( tIPD  = índice  de preço de Drobish 

),0( tLP  = índice de preço de Laspeyres 

),0( tPP = índice de preço de Paasche 

e 

2
),0(),0(

),0(
tt

t

PQLQ
IQD

+
=  

onde: ),0( tIQD  = índice  de quantidade de Drobish 

),0( tLQ  = índice de quantidade de Laspeyres 

),0( tPQ = índice de quantidade de Paasche 

Partindo-se do princípio que os dois índices, Fisher e Drobish são médias 

de dois outros índices, Laspeyres e Paasche, havendo algum problema de 

subestimação ou superestimação no método de cálculo do índice observado, este 

erro será carregado também para a média, mesmo que em menor proporção. 

3.1.9 – Fatores Geradores de Erro 

Na elaboração de um indicador, seja qual for o modelo adotado, é 

necessário estar atento para os três componentes que podem gerar erros de  

estimativas. São eles: 

- erro de fórmula 

- erro de amostragem 

- erro de homogeneidade 

3.1.9.1- Erro de fórmula 

Pode ser detectado quanto da aplicação das propriedades mencionadas na 

Subseção 3.1.2, ou seja, identidade, reversibilidade no tempo, teste circular, teste 
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circular modificado, e teste de decomposição das causas conforme Subseção 

3.1.5. 

Além dessas propriedades podemos verificar ainda se o índice de preços é 

independente da unidade de medida das quantidades (comensurabilidade), 

conforme já citado na Subseção 3.1.6.1. Para os índices de preços de Paasche e 

Laspeyres esta condição está satisfeita, pois as quantidades são consideradas 

fixas, e possíveis variações nos preços independem das quantidades. 

Temos ainda que considerar o critério de determinação segundo o qual o 

índice não pode ser nulo, infinito ou indeterminado caso um preço ou uma 

quantidade se anular. 

Por fim, deve-se avaliar a proporcionalidade, que afirma que se os preços 

variarem na mesma proporção, o índice deverá refletir essa variação. 

3.1.9.2 - Erro de amostragem  

Esse erro ocorre porque na maioria das vezes não é possível trabalhar com 

a população a ser analisada. Ao trabalharmos por amostragem o erro é a 

diferença entre o índice estimado e o índice verdadeiro, como segue: 

Erro de amostragem = N
t

n
t II ),0(),0( −  

onde: N = tamanho da população 

n = tamanho da amostra selecionada 

3.1.9.3 - Erro de homogeneidade 

O cálculo de um índice é baseado em produtos comuns em dois instantes 0 

e t, mas deveria ser baseado em todos os produtos existentes nesses instantes. O 

erro de homogeneidade é a diferença entre o índice calculado com base nos 

produtos comuns e o índice baseado em todos os produtos, isto é, 

N
t

tN
t IIEH ),0(

),0(
),0( −=  

onde N(0,t) é o número de produtos comuns nos instantes 0 e t e N é o número total 

de produtos nos dois instantes. 
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A razão R do número de produtos diferentes nos dois instantes sobre o 

número total de produtos pode dar uma indicação do erro de homogeneidade, ou 

seja, 

,
2

)0()(

),0()0()(

NN
NNN

R
t

tt

+

−+
=  

em que N(t) número de produtos no instante t, N(0) é o número de produtos no 

instante 0 e N(0,t) é o número de produtos comuns nos instantes 0 e t.   

A razão R varia entre 0 e 1. Se R é igual a zero, os produtos nos dois 

instantes são os mesmos e a homogeneidade é completa. Se R é igual a 1, não 

há produtos comuns nos dois instantes, portanto não podem ser comparados. 

Nesse caso, a heterogeneidade é completa. 

 

3.1.10 – Base Móvel Encadeada 

Através dos índices de elos de relativo, Subseção 3.1.3 (base móvel), é 

possível criar um índice em cadeia ou índice de base fixa, Subseção 3.1.4. Para 

tanto as seguintes etapas precisam ser cumpridas: 

1º - É necessário construir índices em elos de relativo 

),1(),3,2()2,1()1,0( ,, ttIIII −L  

2º - Construir o índice em cadeia, fixando um determinado período como base, 

aplicando-se o método circular, ou seja: 

 

)1,0()1,0( II =  

)2,1()1,0()2,0( IxII =  

)3,2()2,1()1,0()3,0( IxIxII =  
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3.1.11 - Mudança de Base de uma Série de Números-Índices. 

Conforme Fonseca, Martins e Toledo (1995), a mudança da base de um 

número índice para uma base mais atual é feita dividindo-se todos os índices pela 

nova base. 

Este método só é adequado quando os números índices satisfizerem a 

propriedade circular, o que não acontece com os índices de Laspeyres e Paasche;  

pois ao se mudar a base para elaboração desses índices, os pesos podem ser 

alterados por serem calculados em função de quantidades e preços em períodos 

antigos para Laspeyres,  ou período atual para Paasche. No segundo caso é 

sempre variável. 

3.1.12 – Considerações Finais 

Com base nas teorias estatísticas acima apresentadas e como este 

trabalho se propõe a desenvolver uma metodologia para geração de indicadores 

para a indústria do Estado de São Paulo vale lembrar que neste processo algumas 

etapas devem ser cumpridas. 

- Definir o objetivo da mensuração 

- Escolher a fórmula (simples ou ponderada) 

- Escolher os itens que serão pesquisados 

- Escolher os pesos adequados para ponderação caso a fórmula escolhida seja 

ponderada. 

 

 

 

3.2 - Índices de Desempenho  

Para orientação em uma tomada de decisão e conseqüente gestão de 

negócios, é importante buscar informações pertinentes ao assunto. Neste intuito é 

que teremos um capítulo dedicado a indicadores de desempenho que auxiliam na 

tomada de decisão. 

Além da busca de informação para posterior tomada de decisão, é 

importante lembrar que um indicador de desempenho só é valido se o seu objetivo 
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principal for a tomada de medidas que levem ao  aperfeiçoamento, caso contrário 

não existe razão para tal medição. 

Ao desenvolver índices de desempenho, as empresas estão 

prioritariamente tentando medir e alcançar a eficiência operacional bem como o 

gerenciamento orientado por aspectos financeiros/contábeis. Podemos citar  como 

indicadores de desempenho, Balanced Scorecard, Seis Sigma, Teoria dos Jogos, 

entre outros. 

 

 

3.2.1 - Balanced Scorecard  

 Segundo Kaplan e Norton (1992), “Balanced Scorecard” (indicadores 

balanceados de desempenho) é conceituado como um sistema estratégico de 

avaliação de desempenho empresarial. Esse sistema abrange medidas financeiras 

do passado com medidas que orientem o desempenho futuro. 

As medidas que orientam o desempenho futuro são baseadas nas 

perspectivas de quatro fatores distintos que devem ser analisados quando da 

avaliação do desempenho organizacional. Os quatro fatores são: 

- Fatores de desempenho financeiros, fatores de desempenho junto a clientes 

- Fatores de desempenho de processos internos 

- Fatores de aprendizado e conseqüente crescimento 

 

O “Balanced Scorecard” pressupõe que haja hierarquia entre as quatro 

perspectivas acima mencionadas.  

Fatores de desempenho financeiro podem ser balizados através de uma 

ferramenta de gestão muito usada para aferir medição de desempenho financeiro 

denominada Valor Econômico Agregado – EVA descrito adiante na Subseção 

3.2.12. 

Os indicadores que medem o desempenho financeiro da empresa indicam 

se a estratégia adotada pela mesma está contribuindo para a melhoria de seus 
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resultados financeiros (como lucro, crescimento e composição da receita, redução 

de custos), para a melhoria da produtividade, para a otimização da utilização dos 

ativos, das estratégias e dos investimentos. 

Já nos fatores de desempenho junto a clientes, o “Balanced Scorecard” 

mede a satisfação do cliente, a retenção do mesmo, participação de mercado, a 

aquisição de novos clientes, o grau de lucratividade dos seus clientes, qualidade 

do produto, relacionamento com clientes, imagem e reputação. 

Nos processos internos, existem duas abordagens para medição. A 

tradicional onde se tenta monitorar e melhorar os processos existentes e a 

abordagem do “Balanced Scorecard”, onde se identificam processos inteiramente 

novos nos quais a empresa quer atingir seus objetivos que são financeiros e os 

objetivos de seus clientes. 

O processo de gerenciamento das operações internas pode ser feito 

através dos conceitos de “Total Cost Management” (TCM) que é composto de 3 

etapas.  

- A primeira é a fase de compreensão e documentação do processo, a análise de 

sua qualidade, da velocidade, dos custos, da ociosidade e das atividades que não 

agregam valor. 

- A segunda fase é o processo de como custear as atividades e produtos com a 

finalidade de dar suporte ao gerenciamento de processos empresariais. 

- A terceira fase é destinada ao processo de melhoria contínua das deficiências 

detectadas nas primeiras e segundas fases. 

Por último, o fator de aprendizagem com conseqüente crescimento 

“(Balance Scorecard)”, leva a empresa a identificar e criar estrutura que acarrete 

em resultados e melhorias de longo prazo. Considera o desenvolvimento de 

competências da equipe e o manejo da infra-estrutura tecnológica. (Resumo dos 

fatores na Figura 1). 
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Figura 1 - Fatores determinantes do desempenho futuro – Balance Scorecard 
 
 

 

 

 

 

 

     Fonte: Perspectivas do Balanced Scorecard - Kaplan e Norton (1992) 
 

Segundo Johann (2005) a maior dificuldade na implementação do 

“Balanced Scorecard” se concentra na última perspectiva (aprendizagem com 

crescimento) que para ele é considerada a fase mais importante. 

Dessa forma em seu livro “Gestão da Cultura Corporativa (2005), Johann 

estimula a criação de mais uma perspectiva, quinta, que é “Revaloração da 

Cultura Corporativa”. Nesta quinta perspectiva, a cultura organizacional deixaria de 

fazer parte da quarta perspectiva por ser fator dinâmico, também pode ser 

gerenciada e tem impactos decisivos na elaboração e execução de estratégias 

futuras. Com a abertura dessa quinta perspectiva, é possível ainda segundo 

Johann (2005) monitorar a mudança planejada da cultura da empresa. 

 

3.2.2 – Seis Sigma 

O processo Seis Sigma busca o cumprimento de metas no atendimento das 

exigências dos clientes. Está diretamente ligado à gestão da qualidade. Foi 

desenvolvido nos anos 80, e implementada na empresa Motorola devido a forte 

perda de competitividade da mesma nessa época. Baseado em técnicas de 

gestão japonesa buscava a diminuição de peças com defeito em sua produção 

sem recorrer a novas tecnologias nem mudança de quadro funcional.  

Perspectivas financeiras  Retorno sobre o capital empregado 
 
Perspectivas dos clientes  Lealdade dos Clientes 

 
Perspectivas dos Processos  Pontualidade das entregas 
        
 

   Qualidade dos processos  Ciclo dos processos 
    e sistemas   
 
 
Perspectivas do Aprendizado  Capacidade dos funcionários 
 e crescimento     
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Segundo Pande, Neuman e Cavanag (1998) as metas a serem alcançadas 

pelas empresas que implementam  Seis Sigma são, entre outras: 

- Redução de custos 

- Melhoria de produtividade 

- Retenção de clientes 

- Redução de defeitos 

- Desenvolvimento de produto  

Seis  Sigma é um alvo de desempenho estatístico, onde se quer operar 

com 3,4 defeitos para cada um milhão de atividades, ou seja, tender a zero defeito 

em um processo de produção de um bem material, de um serviço ou uma 

transação, baseado apenas numa gestão eficaz. A busca incessante quando da 

sua implementação é a diminuição gradual do desvio padrão de cada um dos 

processos. Quando menor o desvio padrão, menor é a variabilidade total do 

processo.  

O sistema Seis Sigma, baseado na distribuição normal. O resultado 

pretendido quando da sua implementação é cobrir 99,9997% de rendimento para 

o processo em análise, o que equivale a seis sigma, ou seja, aproximadamente 

três desvios padrões para mais ou menos a contar da média. 

Logo, o modelo Seis Sigma utiliza sistematicamente métodos estatísticos 

que tentam reduzir a variabilidade, os defeitos e os custos. Quanto maior for o 

sigma, menor será a quantidade de defeitos envolvida no processo em operação. 

A Tabela 5 mostra a conversão simplificada entre rendimento esperado e 

quantidade de sigmas do processo. 

Tabela 5 – Conversão simplificada – Seis Sigma 
Rendimento Defeito por milhão de oportunidades Sigma 

30,9% 690.000 1,0 

69,2% 308.000 2,0 

93,3% 66.800 3,0 

99,4% 6.210 4,0 

99,98% 320 5,0 

99,9997% 3,4 6,0 

Fonte: Pande, Neuman e Cavanag (1998)   
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Seis Sigma é também usado nos processos de projeto, re-projeto e 

gerenciamento. Suas fases são discriminadas a seguir e estão em busca 

permanente de melhorias. 

- Como definir o problema ou a oportunidade de melhoria e objetivos a ser 

alcançado, dada a percepção de que algo não vai bem. Esta fase envolve ainda 

redução de custos e processo envolvido 

- Como medir ou coletar os dados iniciais do processo a ser focado 

- Como analisar e determinar os efeitos e causas do problema percebido 

- Como melhorar através de propostas, testes com conseqüente implementação 

- Como controlar as causas que levam ao problema detectado anulando assim 

seus   efeitos 

- Como validar usando critérios e controles pré-estabelecidos para garantir a 

permanência dos resultados e melhorias alcançadas e confirmá-los através de 

testes estatísticos. 

 

3.2.3 – Teoria dos Jogos 

A Teoria dos Jogos é definida como um conjunto de estratégias disponíveis 

para os jogadores, e um pagamento para cada conjunto de estratégias. As 

decisões são tomadas em um ambiente onde os jogadores interagem, ou seja, a 

teoria dos jogos busca os comportamentos ótimos porque os benefícios e os 

custos por opção são variáveis e dependem exclusivamente da escolha dos outros 

participantes.  Existem duas formas de representação da Teoria dos Jogos.  

 

- A primeira é tida como normal e é representada por uma matriz que mostra os 

jogadores, estratégias e os pagamentos.  

- A segunda, denominada extensiva, onde os jogos são representados por árvores 

de decisão, onde cada vértice é caracterizado como um ponto de decisão para o 

jogador. 

Ao se aplicar a Teoria dos Jogos para a tomada de decisão é necessário 

observar: 

- A seqüência é simultânea ou seqüencial? 
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- A informação é perfeita ou imperfeita? 

Na seqüência simultânea os jogadores se movem ao mesmo tempo ou um 

jogador não sabe previamente o movimento do outro. Já na seqüencial ou 

dinâmico, o jogador conhece a decisão do jogador anterior.  

 Na informação perfeita é considerado que todos os jogadores conhecem os 

movimentos prévios feitos pelos outros jogadores, assim, somente jogos 

seqüenciais podem ser considerados de informação perfeita. A Teoria dos Jogos 

foi desenvolvida na busca de conhecer previamente os resultados derivados de 

decisões diferentes. Essa teoria é muito usada na análise da Economia, na 

Biologia, nas Ciências da Computação, Ciências Políticas, Filosofia e Jornalismo. 

 Já para Toni e Tonchia (2001), os indicadores para medicação do 

desempenho/performance estão sendo inovados, passando de mensurações 

baseadas em custos para uma mensuração com base em criação de valor por 

meio de performances não relacionadas a custos. A Tabela 6 mostra as diferenças 

entre os sistemas de mensuração de desempenho/performance tradicionais e os 

inovadores. 

 Tabela 6 – Sistema de mensuração de desempenho – Teoria dos Jogos 
Mensuração Tradicional Mensuração  Inovadora 

Baseado em custo/eficiência Baseado em valor 

Trade-off entre performances Compatibilidade de performances 

Orientado a lucros Orientado aos clientes 

Orientação a curto prazo Orientação ao longo prazo 

Medidas individuais prevalecem Medidas de equipe prevalecem 

Medidas funcionais prevalecem Medidas transversais permanecem 

Comparação com o padrão Monitoramento de melhoria 

Direcionado para avaliação Direcionado para avaliação e 
envolvimento 

 Fonte: De Toni e Tonchia (2001) 
Algumas alternativas para medir a performance/desempenho,  adotadas 

pelas empresas,  são indicadores com base em informações financeiras provindas 
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dos resultados obtidos através de balanços patrimoniais, além de índices de 

desempenho não financeiros acima mencionados. 

No bloco de indicadores tidos como financeiros derivados do balanço 

patrimonial podemos apresentar alguns modelos. 

 

3.2.4 - Valor Contábil 

O desempenho da empresa é medido pela evolução de seu valor contábil 

líquido, que é obtido através da diferença entre o valor total dos ativos declarados 

em balanço patrimonial e o valor total das obrigações da empresa com terceiros. A 

deficiência deste método está creditada à falta de correção nos valores dos ativos 

e passivos disponibilizados pelas áreas contábeis das empresas. 

 

3.2.5 - Valor Contábil Ajustado 

Neste modelo, a diferença básica é que os valores dos ativos e obrigações 

com terceiros (passivos) são reajustados o que não ocorre no método de valor 

contábil. Dessa forma também se tem o estudo da evolução do patrimônio líquido, 

só que com as respectivas correções. 

 

3.2.6 – Valor de Liquidação 

O método de valor de liquidação representa o valor da empresa caso ela 

fosse encerrada. São computados os valores com a venda de seus  ativos, bem 

como o pagamento de todas as suas obrigações, devidamente ajustadas, 

considerando ainda todos os pagamentos das despesas para o seu encerramento 

tais como, pagamento de fornecedores e empregados, encargos sociais, tarifas 

públicas, bem como outras despesas decorrentes do fechamento.  
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3.2.7 – Valor Substancial 

Este modelo calcula o valor de investimento necessário para abrir uma 

empresa de igual porte. Três são os modelos de valor substancial: 

- Valor substancial bruto – ativos avaliados a preços de mercado 

- Valor substancial líquido – ativos avaliados a preços de mercado diminuídos dos 

valores das obrigações. 

- Valor substancial bruto reduzido – valor substancial bruto diminuído do valor 

das obrigações a custo zero. 
-  

3.2.8 – Valor dos Lucros 

Neste método, os resultados são analisados através do cálculo do relativo 

entre o preço de uma ação e o lucro por ação. 

 

3.2.9 – Múltiplos de Venda 

Neste método,  o valor da empresa é calculado não mais baseado em seu 

valor contábil, mas sim acompanhando o valor de vendas multiplicado por um 

coeficiente arbitrariamente escolhido para cada ramo da atividade econômica. 

O método acima desconsidera, que empresas do mesmo ramo, podem ter 

valores diferentes, logo o coeficiente arbitrário nem sempre representa a realidade 

da empresa em particular. Um exemplo de fator que agrega valor à empresa é a 

imagem que ela dispõe no mercado. Empresas de mesmo ramo podem ser vistas 

de formas diferentes por seus clientes.  

 

3.2.10 – Outros Modelos Múltiplos 

Nestes modelos, o desempenho da empresa é calculado dividindo-se o 

valor da empresa por valores conhecidos através do balanço da mesma. 

Exemplos desses modelos múltiplos são: 
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- Análise de desempenho através do cálculo do valor da empresa (exemplo 

Subseção 3.2.9) dividido pelo EBIT (Lucro antes dos juros) 

- Análise de desempenho através do cálculo do quociente entre o valor da 

empresa  e o EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 

amortização) 

- Dividir o valor da empresa pelo fluxo de caixa operacional ou pelo valor do 

patrimônio líquido contábil. 

 

3.2.11 – Fluxo de Caixa Livre (Free Cash Flow) 

O modelo de fluxo de caixa livre baseia-se no fluxo de caixa operacional onde são 

consideradas as entradas e saídas relacionadas à produção e venda dos produtos 

e serviços da empresa, descontados as obrigações. O fluxo de caixa livre 

demonstra o valor disponível para os investimentos e capital de giro e pode ser 

obtido através de: 

Receita bruta de vendas/serviços - devoluções/abatimentos/impostos = Receita 

líquida  

Receita líquida – custos dos produtos/serviços = Lucro líquido 

Lucro líquido – despesas com vendas/despesas gerais/despesas administrativas = 

Lucro antes dos juros e imposto de renda (EBIT) 

Lucro antes dos juros e imposto de renda (EBIT) – Imposto de renda/ contribuição 

social = Lucro operacional líquido depois dos impostos 

Lucro operacional líquido depois dos impostos + despesas com 

depreciação/amortização/exaustão (EBITDA) = Fluxo de caixa operacional (FCO) 

Fluxo de caixa operacional (FCO) – investimentos líquidos em capital de giro 

operacional/investimentos líquidos em ativo permanente = Fluxo de caixa livre 

(FCF)  
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3.2.12 – EVA – Economic Value Added 

Entre os indicadores financeiros utilizados temos o EVA – Economic Value 

Added (Valor Eonômico Aicionado) que tem por finalidade medir a criação de valor 

ao acionista. Foi criado por Stern e . Stewart (1980) proprietários da consultoria 

Stern & Stewart com sede em Nova York. Somente em 1991 com a publicação do 

livro “The Quest of Value” , o conceito do EVA – Economic Value Added é 

concretizado. Hoje é muito utilizado como meio de avaliação de desempenho da 

empresa baseado em dados financeiros.  

Para Wernke e Lembek (1995), “o EVA – Economic Value Added é um 

indicador do valor econômico agregado que demonstra e permite aos executivos, 

acionistas e investidores avaliar se o capital empregado num determinado negócio 

está sendo bem aplicado”. Para Andrade (2005) o EVA,  tem enfoque na criação 

de valor através dos lucros obtidos após os impostos e o custo de capital total da 

empresa. 

Segundo fórmula desenvolvida por Stern e Stewart, o EVA Economic Value Added 

é determinado por: 

)%(CTCPCLOLEVA −=  

onde:   LOL  = lucro operacional liquido após a tributação 

%CPC = custo percentual de capital 

CT  = capital total 

 

3.2.13 – ROA – Retorno sobre o Ativo Total 

 O Retorno sobre o ativo total, outro indicador utilizado pelas empresas, 

conforme Gitman (1997) é obtido através da razão entre o lucro líquido depois do 

imposto de renda e o ativo total. Este indicador mede a eficiência global da 

administração na geração de lucros com seus ativos disponíveis. Quanto maior o 

valor  do índice, melhor o resultado. 

totalAtivo
rendadeimpostododepoislíquidoLucroROA =  
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3.2.14 – ROE – Retorno sobre o Patrimônio líquido 

 O Retorno sobre o patrimônio líquido é dado pela razão entre lucro e 

patrimônio da empresa. Mede o retorno obtido sobre os investimentos dos 

proprietários da empresa e é dado por: 

líquidoPatrimônio
rendadeimpostododepoislíquidoLucroROE =  

 Quanto maior o índice, melhor o resultado para os proprietários da 

empresa. 

Para Dawson (1994), a premissa de que os instrumentos lógicos são 

suficientes para a tomada de uma decisão não é considerável, para ele “não há 

quantidade de análise que jamais possa substituir uma mente perfeitamente 

treinada para acessar e processar a intuição. A decisão lógica reduz a 

possibilidade de erro. A decisão intuitiva desenvolve as alternativas criativas”. 

 

3.3  Índices de Logística 

O sucesso de uma empresa, segundo Kotler (2006),  está diretamente 

relacionado com o grau de satisfação dos clientes.  Clientes altamente satisfeitos 

tornam-se fiéis e têm maior resistência para trocar de fornecedor, seja ele um 

consumidor final, seja ele um consumidor empresarial. 

A garantia do sucesso na produção e distribuição ao mercado consumidor 

ou empresarial de produtos acabados ou  produtos intermediários, decorrente de 

toda a cadeia de suprimentos, definida por Chopra e Meindl (2004) como “todos os 

estágios envolvidos direta ou indiretamente no atendimento de um pedido de um 

cliente”, pode ser medida através de índices de logística. 

Ballou (1993) descreve as atividades de logística como sendo “todas as 

atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos 

desde o ponto de aquisição de matéria-prima até o ponto de consumo final, assim 

como os fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o 
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propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo 

razoável”, tema que originou o desenvolvimento deste trabalho. 

A área de logística de uma empresa pode ser avaliada com base em 

indicadores financeiros, bem como em modelos desenvolvidos para medição do 

desempenho, onde são considerados não apenas fatores financeiros, como 

também fatores relacionados a perspectivas futuras, conforme mencionado na 

Subseção 3.2.1 referente à descrição do “Balanced Scorecard”. 

 Assim como apresentado nos Apêndices A,B e C sobre indicadores de 

mercado, algumas entidades produzem indicadores logísticos. Neste capítulo será 

dada ainda ênfase a alguns conjuntos de informações, como indicadores são 

disponibilizados por elas, e suas metodologias. As entidades que serão 

destacadas nesta Seção são: 

- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 

- Ministério dos Transportes 

- Centro de Estudos em Logística – COPPEAD – UFRJ 

 

3.3.1 – IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Dentre as pesquisas realizadas pelo IBGE, a PAS – Pesquisa Anual de Serviços 

dedica parte de seu conteúdo a indicadores do setor de transportes. Nas 

atividades pesquisadas pertinentes à área de logística temos: 

- Transporte de cargas de produtos perigosos 

- Transporte ferroviário urbano 

- Transporte marítimo e cabotagem 

- Transporte marítimo de longo curso 

- Transporte por navegação interior, de cargas e passageiros 

- Transporte aquário urbano 

- Transporte aéreo regular 

- Transporte aéreo não-regular 

- Serviço de carga e descarga, armazenamento e depósitos de cargas 

- Atividades auxiliares aos transportes terrestres 
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- Atividades auxiliares aos transportes aquaviários 

- Atividades auxiliares aos transportes aéreos 

- Organização do transporte de carga 

A PAS – Pesquisa Anual de Serviços abrange o universo das empresas 

prestadoras de serviços com exceção de instituições financeiras e empresas 

dedicadas à atividade de saúde e educação. Para que a empresa prestadora de 

serviços seja considerada no universo a ser pesquisado é premissa básica que 

esteja sediada no território nacional e esteja sujeita ao regime jurídico das 

entidades empresariais conforme Anexo II item 2. 

A Pesquisa Anual de Serviços teve início em 1998 e investiga o comportamento 

das variáveis abaixo relacionadas, dentro ao setor de serviços, entre eles, o de 

transportes aqui focado. A descrição detalhada de cada uma das variáveis 

pesquisadas consta do Anexo III. 

- Contribuições para a previdência social 

- Custo das mercadorias revendidas 

- Deduções 

- Despesas financeiras e variações monetárias passivas 

- Despesas não-operacionais 

- Indenizações por dispensa 

- Membros da família 

- Mercadorias, materiais de consumo e de reposição utilizados na atividade 

específica, inclusive peças, acessórios e materiais para manutenção e reparação 

de bens. 

- Outras receitas operacionais 

- Outros custos e despesas operacionais 

- Pessoal assalariado 

- Proprietários ou sócios 

- Receita bruta 

- Receita de prestação de serviços 

- Receita de revenda de mercadorias 

- Receitas financeiras e variações monetárias ativas 

- Receitas não-operacionais 

- Resultado negativo de participações societárias 
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- Resultado positivo de participações societárias 

- Retiradas pró-labore 

- Salários e outras remunerações 

- Serviços prestados por terceiros 

Para elaboração dos indicadores são consideradas pertencentes à amostra 

todas as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, denominado estrato certo 

da pesquisa, pertencentes ao Cadastro Central de Empresas – CEMPRE do IBGE.  

A coleta das informações é feita através de questionários em meio magnético 

ou tradicional conforme Anexo IV. 

A crítica das informações coletadas é feita em duas etapas. A primeira para os 

microdados que é feita individualmente nos questionários recebidos. É feita ainda 

análise nas maiores empresas de cada atividade para verificar possíveis 

problemas de preenchimento.  

A segunda é a crítica dos dados agregados que dá  através do agrupamento 

das empresas em faixas de pessoal ocupado e por atividade nas unidades da  

federação criando-se indicadores que possam identificar possíveis distorções. 

Compara-se também o comportamento das variáveis em relação aos anos 

anteriores visando detectar inconsistências da série.  

 

3.3.2 – FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

A FIPE elabora mensalmente pesquisa para levantamento dos custos de 

transporte rodoviário de Carga Lotação e de Carga Fracionada subdivididos por 

classes de percurso. 

A carga é considerada fracionada quando a mercadoria a ser transportada  

não é suficiente para lotar um caminhão. Nesse caso, a mesma é coletada no 

depósito do embarcador, levada a um terminal da transportadora e depois 

transferida ao seu destino. Este procedimento é necessário para redução de 

custos, tendo em vista que o caminhão tem capacidade ociosa. 

Os custos são considerados de Carga Lotada, quando a mercadoria a ser 

transportada é suficiente para completar a capacidade do caminhão. A 
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transportadora encaminha um veículo até o embarcador e transfere a carga 

diretamente a seu destino. 

Dessa forma, os custos para Carga Fracionada são mais altos porque 

envolvem mais etapas de manuseio em seu processo. 

Mensalmente, a FIPE divulga quatro indicadores de custos, um para Carga 

Lotada e três para Carga Fracionada. São eles: 

- INCTL – Índice Nacional de Custos do Transporte – Carga Lotada (percurso de 

751 a 800km)  

- INCTFOU  Índice Nacional de Custos do Transporte – Carga Fracionada – 

operação urbana (percurso de 31 a 40 km) 

- INCTFR  Índice Nacional de Custos do Transporte – Carga Fracionada – 

percurso rodoviário (percurso de 751 a 800km) 

- INCTF – Índice Nacional de Custos do Transporte – Carga Fracionada – Total 

(percurso 31 a 40km e percurso de 751 a 800km) 

Segundo informação da FIPE  “é possível compor números-índices para 

todas as classes de percursos existentes porém, os números-índices divulgados 

referem-se às classes mais freqüentes de percursos (distâncias médias). Além dos 

índices de distâncias médias, são divulgados números-índices para distâncias 

ditas como muito curtas, curtas, longas e muito longas.  

Para cálculo do Índice  Nacional dos Custos do Transporte Rodoviário de 

Carga, a FIPE acompanha os custos de uma empresa virtual que são obtidos 

através de uma média dos custos das empresas pesquisadas no setor.  

O Custo Total é obtido através da seguinte fórmula divulgada pela FIPE: 

  Custo Total = Custo Peso + Custo Valor + GRIS + Impostos 

onde:    Impostos =  percentual referente ao PIS e ao COFINS aplicado  

sobre o custo do peso 

  GRIS =  custo referente ao gerenciamento de risco  

(percentual aplicado sobre o valor da tonelada da mercadoria   

transportada) 

  Custo Valor = custos de retenção ou transferências de perdas  
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incorridas no transporte da mercadoria e refere-se a um percentual 

sobre o valor da tonelada da mercadoria transportada. 

 Custo Peso = A + B.X +C = custo relacionado ao peso da  

mercadoria, 

onde:  A = [(CF / H) . TCD] / CAP = custo do tempo gasto para  

carregar, descarregar e esperar a carga 

 B = {[CF / (H . V)] + CV} / CAP = custo relacionado a transferência da  

mercadoria que deve ser multiplicado por X, onde X é a distância a  

ser percorrida. 

  C = c . (DAT / TEXP) = despesas indiretas da transportadora  

(administrativas e de terminais) 

e: 

  CF = custo fixo (R$) 

  H = número de horas trabalhadas no mês (h) 

  TCD = tempo para carregar, descarregar e esperar carga (h) 

  CAP = capacidade média de carga efetiva (t) 

  V = velocidade média do veículo (km/h) 

  CV = custo variável (R$/km) 

  DAT = despesas administrativas e de terminais (R$) 

  TEXP = tonelagem expedida (t) 

  c = coeficiente de uso de terminais 

 

Ainda segundo a FIPE essas fórmulas valem sempre, cabendo apenas 

algumas ressalvas; 

– no transporte de carga lotação não cabe a aplicação da variável c, pois a carga 

não passa pelos terminais da empresa e as despesas indiretas são chamadas 

apenas de despesas administrativas 

– na operação urbana, os custos referentes a impostos, gerenciamento de riscos, 

custo valor e despesas indiretas já estão computados nos custos de transferência, 

portanto não são incluídas na fórmula. 
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3.3.3 – Ministério dos Transportes 

O Ministério dos Transportes, através de Agências Nacionais a ele 

vinculadas, elabora e divulga indicadores para cada um dos modais disponíveis. 

Como referência podemos observar os indicadores divulgados pela ANTAQ – 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres. 

Os indicadores, elaborados e divulgados pela ANTAQ através de seu 

Anuário Estatístico Portuário, tem como objetivo, monitorar demandas da própria 

Agência, clientes/usuários, Ministério dos Transportes, Administrações Portuárias, 

Entidades Públicas e público em geral. Nos anuários são divulgados 

aproximadamente 38 tipos de tabelas estratificadas em 6 grandes grupos 

devidamente detalhados no anexo V, a saber: 

- Movimentação de cargas nos portos e nos terminais 

- Carga desembarcada e carga embarcada nos portos e nos terminais 

- Movimentação de cargas nos portos, por sentido, natureza e navegação 

- Movimentação de contêineres nos portos e terminais 

- Evolução da movimentação de cargas nos portos e terminais 

- Evolução geral da movimentação de cargas nos portos e terminais 

 Já a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, acompanha e 

divulga estatísticas referentes ao transportes rodoviário, ferroviário, dutoviário, 

multimodal e terminais e vias.  Entre os indicadores por ela elaborados podemos 

citar, entre outros: 

- Total de carga transportada 

- Número de registro e veículos por tipo de transportador 

- Produção do transporte de carga 

- Principais produtos movimentados 

- Distância percorrida pelas ferrovias 

- Receita bruta do transporte ferroviário no Brasil 

- Investimento anual no transporte ferroviário no Brasil 

- Total de locomotivas em tráfego na  malha 

- Produtividade dos vagões 

- Consumo de combustível 
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3.3.4 - Centro de Estudos em Logística – CEL – COPPEAD - UFRJ 

O Centro de Estudos em Logística – CEL é um centro de pesquisa de 

estudos avançados dedicado à área de logística e faz parte do COPPEAD – 

Instituto de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Muitos estudos são elaborados por ele,  e na seqüência teremos uma 

breve descrição de alguns trabalhos que são disponibilizados. 

 

a) Avaliação do desempenho logístico das empresas industriais na percepção dos 

supermercadistas (2007) 

Este estudo tem periodicidade anual com início em 1994 e mede a 

qualidade da distribuição por parte das indústrias de bens de consumo a partir da 

visão do supermercadista.  

As variáveis pesquisadas estão todas relacionadas ao sistema de 

distribuição, disponibilidade do produto, tempo de entrega, atrasos, freqüências 

nas entregas, flexibilidade do sistema de distribuição, existência de sistema de 

informação de apoio, sistema de remediação de falhas e apoio na entrega física. 

 

b) Gestão do transporte rodoviário de cargas nas empresas (2007) 

Estudo pontual que levantou informações sobre a estrutura organizacional e 

custos nas empresas, processo de seleção, contratação e remuneração de 

transportadores, perfil dos transportadores e da frota, avaliação do desempenho 

dos transportadores, tecnologia de informação e gerenciamento de riscos, 

planejamento da rede logística, operações de transportes e uso dos ativos e 

utilização de diferentes modais. 

 

c) Exportação – Industrias e Prestadores de Serviços (2006) 

Pesquisa pontual com objetivo de levantar informações pertinentes às 

indústrias que exportam como, financiamentos, uso de tradings. São pesquisados 
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ainda principais prestadores de serviço das indústrias exportadoras brasileiras 

como consultoria prestada por tradings e perfil dos operadores logísticos. 

 

d) Intermodalidade de Containeres no Brasil (2006) 

Pesquisa pontual. Levantou informações sobre a importância da 

intermodalidade e dos containeres, movimentação dos mesmos nos portos, nas 

ferrovias bem como o acesso aos terminais portuários e ferroviários. Pesquisa 

ainda as perspectivas para a intermodalidade no Brasil. 

 

e) Logística e comércio internacional (2005) 

Pesquisa pontual que estava focada no levantamento de entraves para a 

realização do comércio externo no Brasil. Avaliava também procedimentos ligados 

a infra-estrutura brasileira voltada ao comercio internacional, tais como avaliação 

do modal rodoviário, ferroviário e hidroviário. Media ainda a eficiência na 

realização do comércio externo baseado em impactos causados com perdas de 

produtos no escoamento das exportações, gastos extras devido a ineficiência no 

escoamento das exportações, entre outros.  

 

f) Terceirização Logística no Brasil (2003) 

Pesquisa pontual amplamente discutida no Capítulo 2. 

 

g) Custos logísticos no Brasil (2006) 

Pesquisa pontual com objetivo de levantar custos de logística nas indústrias 

brasileiras. Abordou temas como custos logísticos no Brasil – análise 

macroeconômica, custos logísticos das empresas no Brasil – análise 

microeconômica quanto às informações gerenciais, análise comparativa de custos 

logísticos, transporte, estoque e armazenagem. 
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Nos itens acima referenciados (a até g) podemos apontar algumas 

deficiências quando o  setor é indústria do Estado de São Paulo. A primeira 

pesquisa é a única anual, no entanto, enfoca somente a visão dos 

supermercadistas, por essa razão, abrange apenas produtos de bens de 

consumo. 

As demais foram realizadas pontualmente, mostrando uma fotografia 

daquele momento. No item b, são considerados mais os processos e menos os 

custos envolvidos com a logística. O item c não é destinado à indústria como um 

todo, aborda apenas empresas exportadoras. Já no item d,  o direcionamento do 

assunto beneficia setores específicos como fabricantes de containeres. O item e 

também só é direcionado às exportadoras. No item f, o assunto abordado é de 

interesse e utilização dos provedores de serviço de logística e por último o item g, 

que parece mais semelhante ao trabalho ora desenvolvido, além de estar 

desatualizado (2003), tem como abrangência Brasil. 

 Além das agências nacionais, entidades de classe e centros de estudos que 

elaboram indicadores de logística podemos citar ainda o DNIT – Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes responsável por construção, 

manutenção e operação da infra-estrutura dos modais rodoviário, ferroviário e 

aquaviário. 

 A CNT – Confederação Nacional do Transporte entidade sindical localizada 

em Brasília – DF, criada através do decreto lei 34.986 de 28/01/1954, contando 

com a parceria de 29 federações e 2 sindicatos nacionais, elabora pesquisas 

voltadas apenas para transporte, movimentação de cargas, mapas, entre outras. 

Não possui produto focado na logística da indústria. 

Existem ainda, pesquisas pontuais realizadas pela STT - Secretaria de 

Transportes Terrestres que são baseadas no CAD – Critério de Avaliação do 

Desempenho estabelecidos na Portaria nº 447/MT de 15/10/1998.  

Nesse contexto, como exemplo, temos a pesquisa realizada em 1999, que 

avaliou o desempenho operacional e econômico-financeiro das concessionárias 

originadas através da desestatização da Rede Ferroviária Federal S/A no período 

de 1997 e 1998, que não receberão destaque neste trabalho. 
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3.3.5 - Considerações Finais 

Como mencionado na introdução e no decorrer deste capítulo, o Brasil possui 

indicadores voltados à área de logística, no entanto, todos abordam aspectos 

macroeconômicos e sem o enfoque proposto mais adiante neste trabalho. 

Dadas essas condições, o próximo capítulo será dedicado à proposta de um 

indicador de custos proporcionais de logística para as indústrias de transformação 

do Estado de São Paulo. 
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4 - Proposta para indicador de custos proporcionais de logística 
para as indústrias de transformação do Estado de São Paulo 

O primeiro questionamento quando da “Caracterização do Problema” no 

início deste trabalho foi o grau de importância dos índices conjunturais e de 

logística para a indústria de transformação do Estado de São Paulo com o 

levantamento das seguintes questões: 

- Os indicadores logísticos são importantes para avaliação de desempenho, 

bem como para criação de valor ao cliente? 

- O Brasil possui indicadores diretamente relacionados às atividades de 

logística nas empresas? 

Conforme discutido no Capítulo 2, podemos afirmar que os indicadores 

conjunturais e logísticos são importantes para avaliação de desempenho, bem 

como para criação de valor ao cliente.  

No Capítulo 3, baseado na Revisão Bibliográfica, conclui-se que no Brasil 

são disponibilizados alguns indicadores de logística.  Estes indicadores medem 

desempenho ou resultados financeiros, mas nenhum deles apresenta pesquisa e 

resultados divulgados por setor industrial derivado da coleta das informações 

diretamente nas indústrias. Este capítulo será dedicado à proposta para 

formulação de um indicador de logística para a indústria de transformação do 

Estado de São Paulo. 

 

4.1. – Abrangência e determinação do universo a ser pesquisado 

 Como esta dissertação levou em consideração os indicadores divulgados 

pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, buscando estudar a 

viabilidade de implantação de um indicador de logística em seu portfólio de 

indicadores conjunturais, o universo a ser pesquisado serão as indústrias de 

transformação situadas no Estado de São Paulo. 

O universo de indústrias no Estado de São Paulo é de 81.160 

estabelecimentos conforme RAIS – Relação Anual de Informações Sociais (2005) 
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do Ministério do Trabalho, o que dificulta num primeiro momento implementar um 

projeto com abrangência tão ampla. Dessa forma, a sugestão inicial é focar 517 

empresas de grande porte. 

 

4.2 - Determinação das variáveis de investigação 

Segundo Ballou (1993) “a logística empresarial trata de todas as atividades 

de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o 

ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como 

dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o 

propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo 

razoável”. Ainda segundo Ballou (1993), as atividades de movimentação e 

armazenagem  podem ser divididas em duas categorias: 

Atividades primárias – Transporte, manutenção de estoques e processamento de 

pedidos 

Atividades de apoio – Armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de 

proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informações. 

Baseado no estudo de Ballou (1993) uma alternativa para se medir a 

eficiência da atividade relacionada à logística dentro de uma empresa é o 

acompanhamento periódico do número relativo entre os custos de logística 

(administração, transporte de distribuição, gastos com sistemas de informação, 

gestão de estoques, armazenagem, recepção e expedição, embalagem e 

processamento de pedidos e transporte de suprimentos) e o faturamento total da 

empresa que conforme mencionado anteriormente inspirou o desenvolvimento 

deste trabalho.  

Além de tentar medir a evolução dos custos acima, a proposta deste 

trabalho é observar o grau de utilização dos modais disponíveis para transporte de 

produtos acabados e de matérias-primas. Esta informação serve como referência 

para a empresa, no tocante à comparação com outras empresas da escolha 

adequada do modal utilizado. Servirá ainda, como subsídio, por exemplo, para 
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entidades de classe como argumento para negociações junto aos governos 

municipais, estaduais e federal no tocante a investimentos em infra-estrutura. 

 

4.3 – Periodicidade 

A periodicidade sugerida é trimestral, pois devido à complexidade de 

alterações nas estruturas de logística, como malha ferroviária e transporte fluvial, 

não é adequado coletar informações com periodicidade mensal como na maioria 

dos indicadores divulgados. Embora a estrutura da matriz de transportes mude 

lentamente, como pode se observar na Tabela 7, os custos de logística podem 

sofrer alterações em espaços de tempo mais curtos. 

Tabela 7– Evolução da matriz de transportes Brasil 
Modal 2006 * 2005** 

Rodoviário 59,0 58,0 

Ferroviário 24,0 25,0 

Aquaviário 13,0 13,0 

Aeroviário/Dutorivário 4,0 4,0 

* Fonte:Ministério do Trabalho (2006) 
** Fonte: Agência Nacional Transportes Terrestres (2005) 

 

4.4 - Elaboração de questionários 

Segundo Bussab et al. (1989), um roteiro básico para elaboração de um 

questionário deve ser seguido e está apresentado na descrição das 8 etapas a 

seguir:  

Etapa 1 – Qual informação será coletada bem como a forma que esta será 

analisada para trazer respostas aos objetivos a serem alcançados. Já 

contemplado na Seção 4.2. 

Etapa 2 - Qual método de pesquisa será empregado 

Devido ao razoável número de empresas compreendidas no universo de 

investigação (517), optou-se por envio de questionários via e-mail que além de 
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reduzir custos, agiliza o retorno das respostas desde que as informações 

requeridas possam ser levantadas através de um questionário estruturado. Bussab 

et al. (1989) mencionam ainda que a distribuição geográfica do universo a ser 

pesquisado pode influenciar na escolha do método de pesquisa a ser empregado. 

Neste caso, como o Estado de São Paulo é a região geográfica a ser pesquisada, 

e as indústrias de transformação estão pulverizadas em todo o território estadual, 

faz-se mais uma vez necessária a coleta por meio eletrônico, pois visitas 

presenciais acarretariam num aumento dos custos de pesquisa pois envolveriam 

despesas relacionadas à transporte, hospedagem, etc.. 

Etapa 3 – Como serão as questões formuladas 

Em primeiro lugar para se optar por inclusão de uma questão em um 

questionário é necessário observar se a informação é pertinente aos objetivos do 

estudo e se ela não poderia ser obtida através de dados secundários já 

disponibilizados no mercado por outras entidades. A pesquisa bibliográfica 

demonstrou que o enfoque da informação de outras entidades é baseado em 

informações contidas no balanço ou informações relacionadas a infra-estrutura. 

Esta pesquisa busca informações mais focadas ao ambiente interno das 

empresas.  

Outro aspecto a ser observado, é o cuidado especial para não incluir 

questões que não estejam relacionadas diretamente com o objetivo a ser 

alcançado, pois a extensão do questionário pode aumentar o número de 

questionários não devolvidos. 

Ainda segundo Bussab et al.(1989), existem três categorias de questões 

que podem ser utilizadas quando da elaboração de uma pesquisa. Questões 

abertas devem ser usadas somente quando a pergunta gerar respostas objetivas. 

Outro problema apontado pelos autores acima, quando da utilização de questões 

abertas em questionários que não serão aplicados por entrevistadores, é que a 

interpretação da questão pode gerar entendimento não adequado da informação 

solicitada. Como a proposta anteriormente apresentada é o envio da pesquisa por 

e-mail,  e não entrevista presencial. Recomendam-se questões fechadas  de 

múltipla escolha que é a segunda categoria apresentada pelos autores. 
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Por último, a terceira categoria de questões quando da elaboração de um 

questionário são questões dicotômicas, onde existem apenas duas escolhas 

possíveis oferecidas ao entrevistado. 

Etapa 4 – Como será a redação das questões 

Para questionários com assuntos técnicos, onde profissionais 

especializados serão o público a ser entrevistado, pode-se usar linguagem 

técnica. Caso contrário, para público geral, as questões devem ser redigidas em 

linguagem de fácil compreensão. 

Etapa 5 – Decidir qual a melhor seqüência das questões a serem abordadas 

Conforme técnicas recomendadas por Trylinski e Teixeira (1974) apud 

Bussab et al. (1989), questões devem ser alocadas no questionário de forma 

lógica para os respondentes, e agrupadas de acordo com os assuntos similares a 

serem abordados.  

Etapa 6 – “Customizar” a aparência e a utilidade do questionário 

Como qualquer outro produto, ao se elaborar um questionário deve-se ter a 

preocupação de adaptá-lo ao “gosto do cliente”. Questionários breves e bem 

estruturados quanto à seqüência das questões, podem ser atrativos para maior 

número de respondentes.  

Etapa 7 – Testar sempre o questionário com um pré-teste 

Com o pré-teste pode-se evitar viés nas respostas pelo não entendimento 

adequado das questões levantadas. Este trabalho contemplará mais adiante a 

aplicação de um teste piloto visando demonstrar a eficiência das questões a serem 

levantadas. 

Etapa 8 – Elaborar a versão final do questionário 

Após o pré-teste, se necessário faz-se correção da rota, como alteração de 

termos utilizados de forma inadequada, desagregação de perguntas, ordem em 

que as questões foram dispostas. 
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4.5 - Determinação do tamanho da amostra 

Para elaboração do indicador de custos proporcionais de logística, a 

amostra será selecionada através de critério de seleção aleatória simples. Em 

cada setor de atividade industrial, para que os resultados obtidos possam ser 

extrapolados para toda a população, é necessária a adoção deste critério, pois o 

objetivo do indicador ora proposto é representar os custos proporcionais de 

logística para o  total da indústria de transformação do Estado de São Paulo. 

Conforme Bolfarine e Bussab (2005), o cálculo do tamanho de uma amostra 

aleatória simples para estimação da média  é dado por: 

222
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onde: n = tamanho da mostra 

 z = percentil da Distribuição Normal padrão correspondente ao coeficiente  

de confiança  pré – estabelecido 
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  As amostras deverão ser selecionadas para cada um dos setores 

industriais. Podemos citar como exemplo o cálculo de amostra para o setor de 

Produtos Alimentícios e Bebidas, que obteve, no projeto piloto, conforme 

demonstrado mais adiante, uma representatividade de 5,1% do universo. Foram 

fixados o coeficiente de confiança de 95%, erro de 0,7% e variância amostral de 

2,5%. A população nesse estrato conta com 86 estabelecimentos e o tamanho da 

amostra seria: 

16
5,2867,0

865,296,1
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==
xx
xxn  

Como o projeto piloto obteve resposta de 4 estabelecimentos neste setor, 

para implantação do indicador de custos proporcionais de logística de Alimentos e 

Bebidas seria necessária a ampliação da amostra em mais 12 estabelecimentos. 



 

 

68

4.6 - Determinação do Estimador do Indicador 

4.6.1 – Fórmulas para cálculo do indicador de custos proporcionais de 
logística 

Para obtenção do indicador de custos proporcionais de logística para os 

setores industriais será usado o método de agregação através de média aritmética 

simples dos custos proporcionais individuais, pois os estabelecimentos pertencem 

ao mesmo setor de atuação e ao mesmo estrato por porte (grandes 

estabelecimentos) com desempenhos similares. Não se faz necessário o cálculo 

por média aritmética ponderada. 

jX  = Indicador  do j-ésimo setor  = 
n

X
jn

i
ji∑

=1  

onde: jiX  =  custos proporcionais de logística da i-ésima empresa o j-ésimo setor 

jn  = número de empresas do j-ésimo setor participante da amostra 

Para obtenção dos resultados para o total da indústria, a agregação deve 

ser feita através de média aritmética ponderada dos custos proporcionais setoriais, 

sendo considerados como peso de ponderação a participação de cada um dos 

setores no valor adicionado total do Estado de São Paulo, obtido através da PIA – 

Pesquisa Industrial Anual (2004) elaborada pelo IBGE (Tabela 8) em decorrência 

da relação entre o índice ora proposto que leva em consideração custos de 

logística comparado a faturamento médio mensal. O indicador do total da indústria 

de transformação paulista será: 
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onde: IT  = indicador do total de indústria de transformação 
jX  = indicador do j-ésimo setor 

jp  = peso do j-ésimo setor 
J  = número de setores  
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Tabela 8 - Pesos para agregação dos setores  - PIA – Pesquisa Industrial Anual 
Setores Industriais Valor Adicionado Participação

1. Produtos alimentícios e bebidas 24.146.133.911 12,6

2. Produtos de fumo 73.453.840 0,0

3. Produtos têxteis 4.454.684.132 2,3

4. Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2.043.105.046 1,1

5. Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de

viagem e calçados 2.294.797.122 1,2

6.Produtos de madeira 1.163.360.443 0,6

7. Celulose, papel e produtos de papel 8.941.168.281 4,7

8. Edição, impressão e reproduções de gravações 7.811.862.648 4,1

9. Fabricação de coque, refino de petróleo,

combustíveis nucleares e álcool 22.288.828.978 11,7

10. Produtos químicos 27.218.622.755 14,2

11. Artigos borracha e plástico 9.670.989.667 5,1

12. Produtos minerais-não-metálicos 5.420.539.641 2,8

13. Metalurgia básica 11.398.992.202 6,0

14. Produtos metálicos – exceto máquinas e

equipamentos 7.721.273.760 4,0

15. Máquinas e equipamentos 15.017.584.510 7,9

16. Máquinas para escritório/equipamentos de

informática 805.169.191 0,4

17. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5.263.616.385 2,8

 continua 
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  continuação 

Setores Industriais Valor Adicionado Participação

18. Material eletrônico/aparelhos e equipamentos

comunicação 4.129.555.088 2,2

19 – Equipamentos de instrumentaçao médico-

hospitalares 2.064.741.949 1,1

20. Montagem de veículos automotores, reboques e

carrocerias 20.934.182.853 10,9

21. Outros equipamentos de transporte 5.595.617.471 2,9

22. Móveis e indústrias diversas 2.640.698.933 1,4

23. Reciclagem 116.303.403 0,1

Total 191.215.282.209 100,0

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 
 

4.6.2 – Resultados intervalares para o indicador de custos proporcionais de 
logística 

Os custos proporcionais de logística para os setores e total da indústria 

serão divulgados através de intervalos de confiança aproximados para as médias 

populacionais. Esses intervalos serão calculados com base nas fórmulas 

apresentadas por Bolfarine e Bussab (2005). Para o setor j o intervalo é dado por: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
+

−
−=

j

j

j

jj
j

j

j

j

jj
j n

S
N

nN
zX

n
S

N
nN

zXIC
22 )(

;
)(

 

onde:  z = percentil correspondente ao coeficiente de confiança fixado 
2
jS  = estimativa da variância dos custos proporcionais de logística do setor j 

jN  = tamanho da população do setor j 

jn  = tamanho da amostra do setor j 
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 Usando-se novamente o setor de Produtos Alimentícios e Bebidas, suponha 

que a amostra de 15 empresas apresente estimativa média de 4,5% e da variância 

de 2,5%. Para elaboração do intervalo de confiança, podemos calcular: 

Custo médio proporcional logístico do setor = 4,5% 

Estimativa do desvio padrão dos custos proporcionais de logística do setor = 2,5% 

Coeficiente de confiança do intervalo = 95% 

Tamanho da população = 86 

Tamanho da amostra acima estimada = 15 

Logo, a estimativa intervalar seria: 
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O intervalo de confiança aproximado para o indicador de custos 

proporcionais de logística da indústria de transformação paulista seria dado por: 
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onde todas as quantidades já foram dadas anteriormente. 
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4.7 – Considerações gerais do modelo estatístico e recomendações 

Para efeito de crítica dos dados primários enviados pelas empresas, serão 

consideradas como informações suspeitas aquelas que se localizarem fora do 

intervalo de 2 desvios padrões a contar da média. Segundo Spiegel (1993), se a 

distribuição é normal, o intervalo central correspondente a mais ou menos dois 

desvios padrões contém 95% dos dados.  Recomenda-se que informações fora 

desse intervalo sejam confirmadas com os respondentes. 

Caso seja necessário implementar melhorias, ou analisar deficiências, do 

indicador ora proposta, essas providências devem ser tomadas antes da 

divulgação dos resultados. 

Se a FIESP vier a apresentar interesse em produzir o indicador, os 

resultados poderiam ser divulgados através dos mesmos meios de comunicação 

habitualmente utilizados pela entidade, ou seja, entrevista coletiva com aporte de 

divulgação no Website www.fiesp.org.br. 

Como a economia é dinâmica, os métodos de cálculo de indicadores, bem 

como as amostras utilizadas, devem passar periodicamente por reavaliação e 

caso necessário mudanças devem ser implementadas. 
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5. Experimento piloto 

 

 

Diante das considerações feitas anteriormente, para avaliar a proposta de 

um indicador de custos proporcionais de logística para a indústria de 

transformação do Estado de São Paulo, foi realizada pesquisa de campo conforme 

resultados apresentados a seguir. 

A pesquisa teve por base o universo dos estabelecimentos de grande porte 

(517) das indústrias no Estado de São Paulo conforme RAIS – Relação Anual de 

Informações Sociais (2005) divulgada pelo Ministério do Trabalho. Foram enviados 

questionários para todas as empresas neste primeiro momento, o que representa 

cobertura de 100% da população alvo. No Estado de São Paulo, o número total de 

estabelecimentos de todos os portes é de 81.160 conforme já mencionado 

anteriormente. 

Foram recebidos devidamente preenchidos 63 questionários que 

representam 12% do número de estabelecimentos de grande porte situados no 

Estado de São Paulo. 

As 517 unidades geram um total de 567.033 empregos conforme RAIS – 

Relação Anual de Informações Sociais (2005) que representam 26% de todos os 

empregos gerados pela indústria de transformação do Estado de São Paulo. Por 

sua vez, os 63 respondentes totalizam 60.100 funcionários, o que equivale a 11% 

da quantidade de empregados nos grandes estabelecimentos do estado. 

 Antes da apresentação dos resultados tabulados por setor industrial, é 

interessante analisar o percentual de representatividade em cada um dos setores 

apurados segundo número de empregados conforme RAIS – Relação Anual de 

Informações Sociais (2005) divulgada pelo Ministério do Trabalho (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Percentual de representatividade dos setores pesquisados 

Setores Industriais      Total de 
Empregados 

Empregos 
  amostra 

Representação
          (%) 

1. Produtos alimentícios e bebidas 121.749 6.260 5,1 

2. Produtos de fumo 1.047   

3. Produtos têxteis 29.085 4.208 14,5 

4. Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 

7.510 1.053 14,0 

5. Couros e fabricação de artefatos de 
couro, artigos de viagem e calçados 15.014   

6.Produtos de madeira 1.878   

7. Celulose, papel e produtos de papel 12.153 648 5,3 

8. Edição, impressão e reproduções de 
gravações 12.562   

9. Fabricação de coque, refino de 
petróleo, combustíveis nucleares e álcool 10.940 4.026 36,8 

10. Produtos químicos 36.980 5.068 13,7 

11. Artigos borracha e plástico 23.748 1.676 7,1 

12. Produtos minerais-não-metálicos 11.111 2.552 23,0 

13. Metalurgia básica 25.093   

14. Produtos metálicos - exceto 
máquinas e equipamentos 14.770 1.449 9,8 

15. Máquinas e equipamentos 43.210 1.908 4,4 

16.Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática 

10.118   

17. Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 20.345 800 3,9 

18. Material eletrônico/aparelhos  e 
equipamentos comunicação 6.131 4.500 73,4 

   continua
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   continuação  

Setores Industriais      Total de 
Empregados 

Empregos 
  amostra 

Representação
          (%) 

19 – Equipamentos de instrumentação 
médico-hospitalares 2.537   

20. Montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias 135.012 22.041 16,3 

21. Outros equipamentos de transporte 15.836   

22. Móveis e indústrias diversas 10.204 3.911 38,3 

23. Reciclagem    

Total 567.033 60.100 11% 

Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais (2005) – Ministério do 
Trabalho 
 

Conforme mencionado anteriormente, para o total da indústria de 

transformação, mesmo com respostas voluntárias, a amostra deste projeto piloto 

representa 11% do universo a ser pesquisado. Para a proposição do indicador de 

custos proporcionais de logística para as indústrias de transformação do Estado 

de São Paulo, deverá haver seleção de amostra complementar para aumentar a 

representatividade de cada setor, baseado nos critérios especificados no Capítulo 

4. O modelo do questionário aplicado aos 517 estabelecimentos com as 

respectivas instruções de preenchimento constam do Anexo VI. 

 

5.1 – Resultados apurados na pesquisa de campo 

5.1.1. - Resultados para o total da indústria 

As tabelas apresentadas nesta subseção mostram a distribuição das 

respostas segundo as categorias pré-fixadas para as Questões 1 a 8 do 

questionário. As tabelas referentes à questão 1 exibem também os resultados 

obtidos em duas pesquisas anteriores, COPEAD (2003) e ENEGEP (2005). 
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Tabela 10 – Avaliação da logística como vantagem competitiva 
 COPEAD 

(2003) (%) 

ENEGEP 

(2005)(%)

PESQUISA PILOTO 

(2007) (%) 

Concordo 95 86 81 

Concordo em parte 4 14 19 

Discordo 1   

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 62 
 

Tabela 11 – Importância dos serviços de logística para os clientes 
 COPEAD 

(2003) (%) 
ENEGEP 
(2005) (%) 

PESQUISA PILOTO 
(2007)  (%) 

Concordo 83 95 84 

Concordo em parte 16 5 15 

Discordo 1  1 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 62 
Pode-se notar nas Tabelas 10 e 11 que as porcentagens de respondentes 

que concordam com a relevância dos serviços de logística estão acima de 80%. 

Embora esses percentuais de concordância tenham sofrido queda de 2005 para 

2007, ainda são significativos. As tabelas mostram ainda, que a grande maioria 

dos respondentes concordam com a afirmação de que os serviços de logística 

representam vantagem competitiva e que os clientes, cada vez mais, dão 

importância a esses serviços. 

 

Tabela 12 – Desenvolvimento das atividades relacionadas a área de logística 
 Percentual 
Pela própria empresa 52% 

Através de Provedores de Serviços Logísticos – PSL 7% 

Pelos dois (empresa e PSL) 41% 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 62 
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A Tabela 12 mostra que mais da metade das empresas pesquisadas ainda 

são responsáveis pela área de logística. Apenas 7% delas transferem totalmente 

as atividades para Provedores de Serviços Logísticos. 

 
Tabela 13 – Participação geral dos custos logísticos em relação ao faturamento 
médio mensal 
 Percentual 

Menos de 1% 4,9% 

1%            3% 37,9% 

3%            5% 27,8% 

5%            7% 16,4% 

7%            9% 3,3% 

9%            11% 1,6% 

11%          15% 1,6% 

15%          20% 1,6% 

Mais de 20% 4,9% 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 61 
A média dos custos logísticos nas indústrias pesquisadas é de 5,4% do 

faturamento médio mensal. 

 

Tabela 14 – Distribuição da utilização dos modais para transporte de matérias-
primas (múltipla escolha) 

Modal Percentual 

Rodoviário 95,2% 

Ferroviário 1,7% 

Marítimo 45,0% 

Aéreo 36,7% 

Fluvial 3,3% 

Dutoviário 3,3% 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 61 
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Embora a quase totalidade dos estabelecimentos utilize o transporte 

rodoviário, uma parcela considerável deles utiliza o transporte marítimo ou aéreo. 

 
Tabela 15A - Distribuição percentual dos custos de transporte de matérias-primas 
nos modais utilizados pelas empresas  - Modal rodoviário (a soma deve totalizar 
100%) 

% dos custos Porcentagem 

0%             10% 7,0 

10%           20% 3,5 

20%           30% 3,5 

50%           60% 3,5 

60%           70% 3,5 

70%           80% 8,8 

80%           90% 8,8 

90%           100% 15,8 

100% 45,6 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 58 
 

Tabela 15B - Distribuição percentual dos custos de transporte de matérias-primas 
nos modais utilizados pelas empresas  - Modal marítimo (a soma deve totalizar 
100%) 

% dos custos Porcentagem 

0%             10% 29,7 

10%           20% 7,4 

20%           30% 14,8 

30%           40% 14,8 

50%           60% 7,4 

60%           70% 3,7 

70%           80% 11,1 

80%           90% 3,7 

90%            100% 7,4 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 21 
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Tabela 15C - Distribuição percentual dos custos de transporte de matérias-primas 

nos modais utilizados pelas empresas  - Modal aéreo (a soma deve totalizar 

100%) 

% dos custos Porcentagem 

0%             10% 36,3 

10%           20% 36,3 

20%           30% 4,6 

30%           40% 9,0 

40%           50% 4,6 

90%           100 4,6 

100% 4,6 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 21 
As Tabelas 15A, 15B e 15C mostram as distribuições dos custos 

proporcionais de logística com a utilização dos modais rodoviário, marítimo e 

aéreo, respectivamente. Pode-se observar que no modal rodoviário a maior 

concentração da distribuição está nos valores percentuais mais altos, enquanto 

que no aéreo está nos mais baixos e no marítimo a distribuição é mais uniforme. 

Isso pode ser explicado porque, dentre os três modais, o rodoviário é o mais 

barato e por isso mais utilizado. Somente uma empresa usa o modal ferroviário e 

seus custos representam 17% do total. Duas empresas usam o modal fluvial, com 

custos de 5% e 20% e duas usam o modal dutoviário, com custos de 5% e 100%. 

Tabela 16 – Distribuição da utilização dos modais para transporte de produtos 
acabados (múltipla escolha) 

Modal Percentual 

Rodoviário 95,2% 

Ferroviário 4,7% 

Marítimo 25,4% 

Aéreo 25,4% 

Fluvial 3,2% 

Dutoviário 1,6% 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 61 
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Comparando-se as Tabelas 14 e 15, observa-se que assim como no 

transporte de matérias primas, o transporte rodoviário é o mais utilizado para 

produtos acabados. Os percentuais de utilização do marítimo e aéreo são iguais 

enquanto que nas matérias primas, o transporte marítimo se destacava com 

relação ao aéreo. 

Tabela 17A - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 

acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal rodoviário (a soma deve 

totalizar 100%) 

 

% dos custos Porcentagem 

0%             10% 1,7 

10%           20% 1,7 

20%           30% 3,4 

60%           70% 1,7 

70%           80% 8,3 

80%           90% 8,3 

90%           100% 25,0 

100% 50,0 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 60 
 
 
Tabela 17B - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 

acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal ferroviário (a soma deve 

totalizar 100%) 

 
% dos custos Porcentagem 

2% 33,3 

35% 33,3 

100% 33,3 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 3 
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Tabela 17C - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal marítimo (a soma deve 
totalizar 100%) 

% dos custos Porcentagem 
0%             10% 35,3 

10%           20% 23,5 

20%           30% 11,8 

30%           40% 11,8 

70%           80% 11,8 

80%          90% 5,8 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 17 
 
Tabela 17D - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal aéreo (a soma deve 
totalizar 100%) 

% dos custos Porcentagem 

0%             10% 68,7 

10%           20% 12,5 

20%           30% 6,3 

30%           40% 12,5 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 16 
 
Tabela 17E - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal fluvial (a soma deve 
totalizar 100%) 

% dos custos Porcentagem 

1% 25,0 

2% 50,0 

5% 25,0 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 4 
 
Tabela 17F - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados pelas empresas – Modal dutoviário (a soma deve 
totalizar 100%) 

% dos custos Porcentagem 

95% 100,0 

Obs. Quantidade de respostas na pesquisa piloto = 1 
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Os comentários sobre as Tabelas 17A/B/C são análogos aos apresentados 

sobre as Tabelas 15A/B/C, e não serão aqui repetidos. 

Somente uma empresa usa o modal dutoviário e seus custos representam 

95% do total. Três empresas usam o modal ferroviário, com custos de 2%, 35% e 

100% e quatro usam o modal fluvial duas delas com custos de 2%, uma com 1% e 

uma com 5%. 

Tabela 18 – Aplicação das atividades logísticas e participação percentual dos 
custos logísticos em relação ao faturamento médio mensal (múltipla escolha); 

Empresas 

aplicam 
Atividade 

Percentual médio dos custos 

logísticos em relação ao 

faturamento mensal 

55,6% Administração 1,1 

66,7% Recepção e Expedição 0,8 

47,6% Embalagem 0,7 

38,1% Processamento de pedidos 0,7 

49,2% Gestão de estoques 0,8 

57,1% Armazenagem 1,0 

74,6% Transporte de distribuição 2,1 

39,7% Gastos com sistema de informação 0,6 

42,9% Transporte de suprimentos 0,9 

Obs: dos estabelecimentos pesquisados, 56 detalharam suas atividades. 
 

Para ilustrar o conteúdo da Tabela 18 podemos dizer que 55,6% das 

empresas respondentes apresentam custo logístico em Administração, sendo que 

seu custo médio representa 1,1% do faturamento mensal. 

 

5.1.2 - Resultados segmentados por setor da indústria 

Quando se faz abertura da amostra por setores industriais, a amostra piloto 

tem respostas de 14 setores, dos quais 8 (57%) apresentaram representatividade 

com relação ao número de empregados, acima de 10%, portanto, a tabulação 

setorial será elaborada somente para esses setores. 
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Tabela 19 – Avaliação da logística como vantagem competitiva - setorial 

 Concordo Concordo 
em parte Discordo

Produtos têxteis (a) 33% 67%  

Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios (b) 
100%   

Fabricação de coque, refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e álcool   (c) 100%   

Produtos químicos (d) 75% 25%  

Produtos minerais-não-etálicos (e) 56% 44%  

Material eletrônico/aparelhos e 
equipamentos de comunicação (f) 100%   

Montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (g) 75%  25% 

Móveis e indústrias diversas (h) 100%   

Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  
 
Tabela 20 – Importância dos serviços logísticos para os clientes - setorial 
 Concordo Concordo 

em parte 
Discordo 

Produtos têxteis 33% 67% 

Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 100%  

Fabricação de coque, refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e álcool 100%  

Produtos químicos 88% 12% 

Produtos minerais-não-etálicos 78% 22% 

Material eletrônico/aparelhos e equipamentos 
de comunicação 100%  

Montagem de veículos automotores, reboques 
e carrocerias 75% 25% 

Móveis e indústrias diversas 83% 17% 

Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  

 

As Tabelas 19 e 20 mostram que nos oito setores nenhuma empresa 

discorda da importância dos serviços logísticos. No setor de Produtos Têxteis, 

apenas 33% dos respondentes concordam plenamente com a visão de logística 
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como vantagem competitiva por parte da empresa e com a importância dos 

serviços logísticos por parte de seus clientes. 

 

Tabela 21 – Desenvolvimento das atividades relacionadas a área de logística - 
setorial 
 Empresa PSL(*) Ambos 

Produtos têxteis 33%  67% 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 50%  50% 

Fabricação de coque, refino de petróleo, 

combustíveis nucleares e álcool 
50%  50% 

Produtos químicos 63%  37% 

Produtos minerais-não-etálicos 56% 11% 33% 

Material eletrônico/aparelhos e equipamentos de 

comunicação 
100%   

Montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 
25%  75% 

Móveis e indústrias diversas 67%  33% 

(*) – Provedor de serviços logísticos 
Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  
 
 
 

Na Tabela 21, o único setor que tem empresas que utilizam exclusivamente 

provedor externo de serviços de logística é o de Produtos de Minerais não 

Metálicos e ainda assim somente uma empresa o faz. Todas as empresas do setor 

de Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicação usam somente seus 

próprios serviços de logística. 
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Tabela 22 – Participação geral dos custos logísticos em relação ao faturamento 
médio mensal - setorial 
 Média 

Produtos têxteis 3,5% 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 11,5% 

Fab. de coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool 5,1% 

Produtos químicos 4,8% 

Produtos minerais-não-etálicos 5,1% 

Material eletrônico/aparelhos e equipamentos de comunicação 5,3% 

Montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 4,2% 

Móveis e indústrias diversas 6,8% 

Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 3, (h) = 6  

 

A Tabela 22 mostra que o setor de Artigos do Vestuário e Acessórios é o 

que apresenta maior percentual médio de participação dos custos no faturamento 

mensal. Esse fato talvez possa ser explicado pelo alto grau de distribuição 

geográfica de seus clientes. 

 
Tabela 23 – Distribuição da utilização dos modais para transporte de matérias-
primas - setorial (múltipla escolha) 

 (Ro) (Fe) (Ma) (Ae) (Fl) (Du)

Produtos têxteis 100%  67% 33%  33%

Conf. de art. do vestuário e acessórios 75%  25% 50%   

Fabricação coque, refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e álcool 50%     50%

Produtos químicos 100% 13% 63% 25% 13%  

Produtos minerais-não-etálicos 88%  63% 63%   

Mat. Eletrônico/apar/ equip. de comunicação 100%  100% 100%   

veículos automotores, 100%  50% 50%   

Móveis e indústrias diversas 100%  33% 33%   

(Ro) – Rodoviário, (Fe) – Ferroviário, (Ma) – Marítimo, (Ae) – Aéreo, (Fl) – Fluvial, (Du) – Dutoviário 
Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 8, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  
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Tabela 24– Distribuição percentual dos custos de transporte de matérias-primas 
nos modais utilizados pelas empresas  - setorial (a soma deve totalizar 100%) 

 (Ro) (Fe) (Ma) (Ae) (Fl) (Du)

Produtos têxteis 93,9%  3,7% 0,7%  1,7%

Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios 
70%  2,5% 27,5%   

Fabricação de coque, refino de 

petróleo, combustíveis nucleares e 

álcool 

50%     50%

Produtos químicos 62,8% 2,1% 20,3% 12,3% 2,5%  

Produtos minerais-não-etálicos 65%  25,8% 9,2%   

Material eletrônico/aparelhos e 

equipamentos de comunicação 
10%  50% 40%   

Montagem de veículos automotores, 

reboques e carrocerias 
77,4%  16,3% 6,3%   

Móveis e indústrias diversas 71,7%  27,3% 1%   

(Ro) – Rodoviário, (Fe) – Ferroviário, (Ma) – Marítimo, (Ae) – Aéreo, (Fl) – Fluvial, (Du) - 
Dutoviário 
Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 8, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  

 

Com relação às Tabelas 23 e 24, nota-se que todas as empresas dos 

setores Produtos têxteis, Produtos químicos, Veículos automotores, 

Móveis/indústrias diversas e Material eletrônico/equipamentos de comunicação 

usam a via rodoviária para o transporte de matérias-primas, sendo que todas as 

empresas do último setor usam também as vias marítima e aérea. Nesse setor, 

diferentemente dos demais, o transporte rodoviário é o que em média apresenta a 

menor participação dos custos de transporte (10%). 

O setor que apresenta a maior diversidade no transporte de matérias-

primas é o de Produtos químicos. Os transportes fluvial e ferroviário são usados 

somente por empresas do setor de Produtos químicos e estes representam em 
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média cerca de 2% dos custos de transportes. O modal dutoviário é utilizado 

apenas pelas empresas de Produtos têxteis (33%) e Coque, refino de petróleo, 

elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool (50%), sendo que no 

último seus custos representam, em média, metade dos custos totais de 

transporte. 

 

Tabela 25 - Distribuição da utilização dos modais para transporte de produtos 

acabados – setorial (múltipla escolha) 

 (Ro) (Fe) (Ma) (Ae) (Fl) (Du)

Produtos têxteis 100%  67% 67%   

Conf. de art.do vestuário e acessórios 100%   50% 25%  

Fab. de coque, refino de petróleo, 

combustíveis nucleares e álcool 
100% 50%    50%

Produtos químicos 100%   25%   

Produtos minerais-não-etálicos 100%  44% 33% 11%  

Material eletrônico/aparelhos e 

equipamentos de comunicação 
100%   100%   

Montagem de veículos automotores, 

reboques e carrocerias 
100%  100% 25%   

Móveis e indústrias diversas 100%  17% 17%   

(Ro) – Rodoviário, (Fe) – Ferroviário, (Ma) – Marítimo, (Ae) – Aéreo, (Fl) – Fluvial, 
(Du) - Dutoviário 
Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  
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Tabela 26 - Distribuição percentual dos custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados pelas empresas - setorial (a soma deve totalizar 
100%) 
 (Ro) (Fe) (Ma) (Ae) (Fl) (Du) 

Produtos têxteis 69,7%  28,3% 2,0%   

Conf. de art.vestuário e acessórios 95,8%   4,0% 0,2%  

Fab. de coque, refino de petróleo, 

combustíveis nucleares e álcool 
35% 17,5%    47,5%

Produtos químicos 98,8%   1,2%   

Produtos minerais-não-etálicos 82,8%  10,4% 6,2% 0,6%  

Material eletrônico/aparelhos e 

equipamentos de comunicação 
70%   30%   

Veículos automotores, reb. e carr. 68%  29,5% 2,5%   

Móveis e indústrias diversas 99%  0,8% 0,2%   

(Ro) – Rodoviário, (Fe) – Ferroviário, (Ma) – Marítimo, (Ae) – Aéreo, (Fl) – Fluvial, (Du) – Dutoviário 
Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 8, (e) = 9, (f) = 1, (g) = 4, (h) = 6  
 
 

Alguns comentários feitos sobre o transporte de matérias-primas valem 

também para o transporte de produtos acabados, no entanto, neste último todas 

as empresas usam o transporte rodoviário. O setor Fabricação de coque, refino de 

petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool usa também 

o transporte ferroviário e dutoviário, aliás, é o único que o faz (Tabela 25). Com 

relação ao custo percentual médio, esse setor é o único cujo gasto não é o maior 

no transporte rodoviário; seus maiores custos percentuais médios estão no 

transporte dutoviário devido à grande influência do refino de petróleo (Tabela 26). 

O setor de Material elétrico e equipamentos de comunicação, não mais usa a via 

marítima como transporte, modal esse que todas as empresas de Veículos 

automotores utilizam. 
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Tabela 27 – Aplicação das atividades logísticas e participação percentual dos 
custos de logística em relação ao faturamento médio mensal - setorial (múltipla 
escolha); 

 (AD) (RP) (EP) (PP) (GE) (AR) (TD) (GS) (TS) Total

Produtos têxteis 0,87 0,25 1,25 0,25 0,20 0,50 0,90 0,35  4,57 

Confecção de 
artigos do vestuário 
e acessórios 

0,60 0,93 1,00 0,83 2,60 1,49 2,68 1,85 2,65 14,63

Coque, refino de 
petróleo, 
combustíveis 
nucleares e álcool 

0,22 0,07 0,04 0,06 0,54 1,71 1,93 0,51  5,08 

Produtos químicos 0,17 0,53 0,45 0,10 0,15 0,52 1,74 0,25 0,33 6,41 

Produtos minerais-
não-etálicos 1,00 0,27 0,27 0,20 0,20 1,07 1,63 0,53 2,37 7,54 

Material 
eletrônico/aparelhos 
e equipamentos de 
comunicação 

0,20 0,20 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 0,20 0,20 5,30 

Veículos 
automotores, 
reboques/carrocerias. 

0,20 1,27 0,30  0,50 0,50 2,65 0,30  5,00 

Móveis/ind .diversas  1,27 1,50 0,75 1,00 2,00 4,25 0,50  11,70
(AD) – Administração, (RP) - Recepção de Pedidos, (EP) - Embalagem de  Proteção, 
(PP) - Processamento de Pedidos, (GE) - Gestão de Estoques, (AR) – Armazenagem, 
(TD) - Transporte de Distribuição, (GS) - Gastos com Sistema de Informação, (TS) - 
Transporte de Suprimentos 

Obs. A quantidade de respostas para os setores foram: 
(a) = 3, (b) = 4, (c) = 2, (d) = 7, (e) = 8, (f) = 1, (g) = 3, (h) = 6  
 

Obs: algumas empresas não conseguiram detalhar a distribuição das atividades, 

logo os totais não são iguais aos da questão 3. 

 

A atividade de transporte e distribuição tem maior participação percentual 

dos custos de logísticas em relação ao faturamento médio mensal em 6 dos 8 

setores pesquisados. Os dois setores que não apontaram transporte e distribuição 

como maiores responsáveis nos custos de logística foram Produtos têxteis com 

indicação de embalagem de proteção e Minerais não metálicos com transporte de 

suprimentos. 
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6 – Recomendações e Conclusões 

 

De acordo com o experimento piloto, o custo logístico em relação ao 

faturamento mensal para o total da indústria de transformação é de 5,4%, neste 

primeiro momento o total foi elaborado sem ponderação por setor industrial, pois 

classificação CNAE desagrega a indústria de transformação em 23 setores 

industriais e o projeto piloto contou com resultados tabulados setoriais de apenas 

8 setores, cuja justificativa já foi anteriormente apresentada. 

Quando esse resultado foi descrito devidamente segmentado por setores, 

podemos notar que dependendo da atividade industrial, os custos são bem 

diferentes. 

No segmento de produtos têxteis, o custo médio é de 3,5%, já para o setor 

de confecção de artigos do vestuário e acessórios, os custos médios são de 

11,5% do faturamento mensal médio. 

Entre outras diferenças nos setores da atividade industrial, podemos citar o 

uso dos modais; para o setor têxtil, em média, 93,9% do custo de transporte de 

matérias-primas refere-se ao modal rodoviário, enquanto que no setor de material 

eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação esse percentual médio é de 

apenas 10%, sendo que os modais marítimo e aéreo respondem por 50% e 40% 

respectivamente. 

Uma dificuldade latente da implementação do indicador de custos 

proporcionais de logística é a comparação do indicador ora proposto com 

indicadores similares de mercado, pois não existem informações disponibilizadas 

por outras entidades, ou órgãos públicos. 

Contudo, comparando-se a matriz de transportes divulgada pelo Ministério 

do Trabalho (Brasil), e pela Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo 

(São Paulo), podemos verificar que o projeto piloto indicou de forma razoável a 

utilização de acordo com a distribuição dos modais no Estado de São Paulo, pois 

no que diz respeito a transporte de matérias-primas e produtos acabados, 95,2% 
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indicaram a utilização do modal rodoviário o que coincide com a matriz de 

transportes abaixo apresentada (Tabela 28). 

Tabela 28 – Matriz de transportes – Brasil e São Paulo 
Modal Brasil (%) * São Paulo (%)** 

Rodoviário 59,0 93,1 

Ferroviário 24,0 5,3 

Aquaviário 13,0 0,5 

Aeroviário 0,3 0,3 

Dutoviário 3,7 0,8 

* Fonte:Ministério do Trabalho (2006) 
** Fonte: Secretaria de Transportes do Estado (2000) 
 

Após a conclusão deste trabalho com respectiva apresentação, pretende-se 

encaminhá-lo ao Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP 

para possível implementação em seu portfólio de indicadores conjunturais. 

Caso o indicador de custos proporcionais de logística para grandes 

empresas seja implementado, será único no mercado. Recomenda-se que após 

divulgados os resultados, gradativamente se faça ampliação do universo de 

abrangência para as médias (de 100 a 499 empregados) e pequenas empresas 

(até 99 empregados). 

As grandes diferenças nos indicadores setoriais observadas no projeto 

piloto apresentadas no Capítulo 5 retratam as especificidades dos setores e 

justificam a produção dos indicadores por setor de atividade econômica.  

Quando da expansão do universo de investigação, deverá ser mudado 

ainda o método de agregação para geração do indicador setorial. A amostra deve 

ser estratificada por tamanho de número de empregados em cada setor, pois 

empresas de tamanhos diferentes têm comportamentos diversos. A escolha para 

estratificação pelo número de empregados é devida à dificuldade de se obter 

informações sobre o faturamento do universo de empresas. 
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A fórmula de cálculo do indicador do setor j deverá passar a ser: 

∑
=

=
K

k jk

jkjk
j w

wX
X

1

 

onde jkX  = indicador das empresas do estrato k no setor j 

jkw = peso do estrato k no setor j 
 
Assim como foi recomendado para a seleção da amostra das grandes 

empresas para composição do painel de informantes, a seleção da amostra para o 

indicador das empresas de médio e pequeno porte, devem seguir o mesmo 

processo, conforme descrito no Capítulo 4. 

Finalmente, como uma análise complementar, foi empregada uma Análise 

de Correspondência conforme GREENACRE (1984) com o objetivo de visualizar 

alguma possível associação entre o executor dos serviços de logística e os custos 

relativos ao faturamento. A análise foi feita para o conjunto de todos os 

questionários. O cruzamento não feito com outras variáveis, pois as respostas 

eram de múltiplas respostas (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa da Análise de Correspondência entre executor e faixa de custo 
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A Figura 2 mostra que os serviços de logística executados pela própria 

empresa estão mais associados com as faixas de 1 a 3%, 5 a 7% e 9 a 11% do 
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faturamento, enquanto que os serviços executados por ambos, empresa e 

provedor de serviços logísticos, com as faixas 3 a 5%, 7 a 9% e 11 a 15%. É 

curioso notar que há uma alternância entre as faixas e, se ordenadas, aquelas 

associadas com a empresa são mais baixas do que as associadas com ambos os 

executores. Os serviços executados somente por terceiros (PSL) não estão 

associados a qualquer faixa de custo. 

 
Este indicador ora proposto tem como diferencial a possibilidade de 

acompanhar as tendências para o total da indústria, setores industriais e 

resultados individuais por ser desenvolvido através de mesma metodologia, o que 

não ocorre com os indicadores hoje disponibilizados no mercado. 
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APÊNDICE A 

- Índices FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

A FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo tem hoje, 

como pesquisas periódicas os seguintes projetos: 

- Levantamento de Conjuntura – Índices FIESP 

- Variação de Nível de Emprego Industrial do Estado de São Paulo 

- Sondagem Industrial 

- Perspectiva de Exportações (projeto em fase experimental que não está sendo 

divulgado). 

Outras pesquisas pontuais são elaboradas quando necessário o 

levantamento de informações sobre assuntos pertinentes à atividade industrial 

decorrentes de alguma solicitação especial. 

 

1. - Levantamento de Conjuntura – Índices FIESP 

Esta pesquisa faz parte de um sistema maior chamado SINDI – Sistema de 

Indicadores Industriais que reúne através da CNI - Confederação Nacional da 

Industria, várias outras federações estaduais, dando origem ao indicador Brasil 

que será comentado mais adiante no Apêndice B. 

A elaboração dos primeiros indicadores conjunturais “Levantamento de 

Conjuntura – Índices FIESP” ocorreu em 1975 motivada pela crescente expansão 

da indústria brasileira que se processou com excessiva concentração em algumas 

regiões.  

São Paulo, desde 1960, se via responsável por 55% do valor da produção e 

das vendas da indústria brasileira, além de representar 50% do todo o emprego 

formal industrial, o que correspondia a cerca de 60%  da folha de salários, 

evidenciando a remuneração mais elevada dos trabalhadores empregados. 

Esses fatores davam a São Paulo não somente a importância econômica 

no desenvolvimento do País, como também a responsabilidade no 

desenvolvimento social. 
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Na ocasião, os dados mensais divulgados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em nível regional e estadual, eram publicados com 

periodicidade e defasagem variáveis o que não permitia um adequado 

acompanhamento da atividade industrial do Estado de São Paulo. 

Com o intuito de preencher esta lacuna existente nas estatísticas 

disponíveis, a FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo se 

antecipou e começou a produzir indicadores próprios denominados “Levantamento 

de Conjuntura – Índices FIESP”, cujo principal objetivo era fornecer um conjunto 

integrado de indicadores quantitativos que permitiriam descrever a evolução 

mensal de vários aspectos associados à performance da indústria de 

transformação paulista. 

Foram levantados indicadores associados diretamente com a atividade 

produtiva, comercial, financeira, bem como indicadores que refletiam a situação 

econômico-social da indústria. 

A pesquisa “Levantamento de Conjuntura – Índices FIESP”  tinha como 

objetivo inicial fornecer a todos os interessados um conjunto de indicadores 

quantitativos, através dos quais fosse possível analisar, sob vários ângulos, a 

evolução conjuntural da indústria de transformação paulista.   Dessa forma, o 

projeto conteve: 

Indicadores relacionados diretamente com a atividade produtiva e comercial 

das empresas: 

- índice de horas trabalhadas na produção 

- índice de pessoal empregado na produção 

- índice de consumo de energia elétrica na produção 

- índice de nível médio de utilização da capacidade de produção instalada 

- índice de vendas 

Indicadores relacionados com as condições financeiras da indústria: 

- índice de duplicatas a receber inclusive alternativas sobre as posições desses 

títulos como o parcial que era descontado e o parcial que se encontrava em 

atraso. 
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Indicadores relacionados com aspectos econômico-sociais da indústria: 

- índice de pessoal empregado 

- índice de horas pagas 

- índice de salários 

A conjugação de algumas das variáveis acima citadas oferecia ainda um 

conjunto de informações suplementares que auxiliavam também na análise do 

comportamento da atividade da indústria de transformação paulista. Essas 

variáveis derivadas eram: 

- relações salários/vendas 

- relações salários/número de empregados 

- relações salários/horas trabalhadas, entre outras 

Com o intuito de resumir o que havia ocorrido na atividade industrial, a 

FIESP  Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, lança ainda no mesmo 

período, o Indicador do Nível de Atividades que era composto pelos índices de 

horas trabalhadas na produção, consumo de energia elétrica na produção, salários 

e vendas. As variáveis escolhidas foram as mais importantes na primeira 

componente principal obtida de uma Análise de Componentes Principais, (veja 

Johnson e Wichern, 2002) e tentavam refletir componentes significativos da 

utilização dos fatores de produção: capital (consumo de energia) e trabalho (horas 

trabalhadas); remuneração do fator de trabalho (salários) e o comportamento do 

mercado de produtos (vendas). Não foram consideradas para cálculo do Indicador 

do Nível de Atividade, variáveis como total de pessoal empregado e total de horas 

pagas. 

O projeto inicial de pesquisa FIESP – Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo continha ainda: 

a) Desagregação dos resultados:  

A desagregação inicial dos resultados, em nível de setores industriais, foi 

efetuada a partir da classificação industrial do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística conforme abaixo: 

 Minerais não metálicos 

 Metalúrgica 
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 Mecânica 

 Material elétrico e de comunicações 

 Material de transportes 

 Madeira 

 Papel e papelão 

 Borracha 

 Couros e peles 

 Química 

 Produtos farmacêuticos e medicinais 

 Produtos de perfumaria, sabões e velas 

 Produtos de matéria plástica 

 Têxtil 

 Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

 Produtos alimentares 

 Bebidas 

 Fumo 

 Editorial e gráfica 

 Outros 

 Conglomerados 

Além da desagregação dos resultados por setores industriais,  o projeto 

contemplava  a desagregação por porte de empresa,  onde as  mesmas eram 

agrupadas em seis classes segundo o seu número mensal de empregados. A 

classificação (até 200; acima de 200 e até 500; acima de 500 até 1000; acima de 

1000 e até 3000; acima de 3000 e até 7000 e finalmente acima de 7000 

empregados) foi estabelecida em função de uma “distribuição de probabilidade 

log-normal, encontrada em, Jonhson, Kotz and Balakrishanan (1994), pois o 

logaritmo do número de empregados tem distribuição normal aproximada. 

b) Painel de informantes: 

O painel de informantes, quando da apuração dos resultados de 1975 e 

1976, era composto de um número médio mensal de aproximadamente 380 

empresas. Já  para 1977 esse número ampliou-se para 470,  e em 1978 para 570 

empresas.  
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c) Base de comparação: 

 Para representar o período denominado “Base de Comparação” foi adotado 

o mês de janeiro de 1975, mudando em 1980 para  a média mensal dos 

resultados de 1978 devido à disponibilidade de um número maior de informantes 

primários além de que na ocasião da primeira divulgação era considerado um ano 

recente. 

d) Tratamento dos Dados Primários 

A aceitação dos dados primários, quando da elaboração dos indicadores, 

dependia de crítica manual das informações, hoje substituída por uma sistemática 

prevista e inserida no programa de cálculo dos indicadores. Os dados 

considerados duvidosos eram e ainda são,  re-encaminhados aos seus 

respectivos informantes para justificativa ou retificação. 

1.1. -  Metodologia 

1.1.1. - Amostragem 

O painel original de unidades informantes foi baseado no critério de 

amostragem intencional. Foram consideradas e solicitadas a participar desse 

painel as empresas mais expressivas (de cada segmento industrial visado pelo 

projeto) em termos de vendas, pessoal ocupado ou outras variáveis, 

eventualmente disponíveis ou estimáveis para os respectivos universos 

estatísticos parciais. 

O critério de amostragem intencional foi adotado por ser de maior facilidade 

para a obtenção de dados primários nas condições e prazos necessários. As 

empresas de porte menor talvez não dispusessem de departamentos de coleta e 

análise de dados para preenchimento do questionário inicialmente desenvolvido. 

Outra razão também considerada para seleção e amostra intencional por 

parte da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo,  foi a 

redução dos custos, pois à medida que se considera na amostra empresas de 

menor porte, para se obter a mesma cobertura do universo a ser investigado 

(indústrias do Estado de São Paulo)  era preciso pesquisar um número maior de 

informantes. 
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1.1.2 - Agregação de dados primários 

A agregação dos dados primários das empresas participantes,  inicialmente 

era feita por setor industrial ou por estrato (tamanho das empresas segundo 

número de empregados). Para cálculo do setor ou do estrato, usava-se agregação 

simples conforme Subseção 3.1.6.1. dos modelos estatísticos apresentados 

anteriormente. Este sistema é valido até hoje.  

1.1.3 - Agregação de índices parciais 

Os índices agregados, representativos do total da indústria de 

transformação paulista eram e ainda são obtidos através da média aritmética 

ponderada dos Relativos em Cadeia (Índice de Base Fixa) parciais  dos setores 

industriais que dele participavam. O modelo estatístico está descrito na Subseção 

3.1.6.3 onde foi citado como agregar à variável emprego e vale para as outras 

variáveis. 

O sistema de ponderação dos setores industriais para elaboração do índice 

para o total da indústria, adotado quando do início da pesquisa “Levantamento de 

Conjuntura – Índices FIESP”, foi baseado em estimativas próprias, através da 

média mensal da amostra de 1974, posteriormente foi substituído pelos dados 

censitários de 1975 divulgados pelo IBGE e exibidos  a seguir: 

Pesos para cálculo dos índices agregados – Censo industrial 1975 - IBGE 
Setores Pessoal Salários Vendas Energia 

elétrica

Minerais não Metálicos 6,688 4,654 3,055 5,765

Metalúrgicos 10,944 11,847 10,268 23,854

Mecânica 10,718 13,628 9,043 2,536

Material Elétrico e  Comunicações 8,194 9,124 5,959 4,534

Material de Transporte 11,681 14,973 13,430 10,395

(Madeira) 1,288 0,904 0,757 1,441

Mobiliário 3,296 2,512 1,776 0,576

Papel e Papelão 2,863 3,253 3,185 5,948

(Borracha) 2,009 1,573 2,124 2,768

(Couros e Peles) 0,592 0,373 0,383 0,358
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Química 4,062 5,634 14,776 18,638

(Produto. Farmacêutico e Medicinal) 1,659 2,288 2,732 1,098

(Perfumaria, Sabões, Velas) 0,768 0,933 1,564 0,415

Produtos de Matéria Plástica 2,354 1,961 2,022 1,616

Têxtil 12,009 8,846 7,537 12,077

(Vestuário/Calçados/Artef.. Tecidos) 5,437 3,113 3,165 0,077

Produtos Alimentares 7,497 5,672 12,757 6,429

(Bebidas) 1,191 1,224 1,114 0,828

(Fumo) 0,146 0,157 0,380 0,088

(Editorial e Gráfica) 3,377 4,516 2,082 0,024

(Outros) 3,227 2,815 1,891 0,543

Total Industria de Transformação 100,000 100,000 100,000 100,000

Total (exceto setores entre parêntesis) 80,306 82,104 83,080 92,358

No início da pesquisa eram divulgados resultados de apenas 11 setores 

industriais  (aqueles acima mencionados sem parênteses),  pois,  nem todos os 

setores estavam devidamente representados, devido a não consistência  da 

amostra  para todos os setores pré-classificados pelo IBGE. 

No projeto atual da pesquisa algumas considerações adicionais podem ser 

ressaltadas. 

As variáveis hoje divulgadas continuam a contemplar a atividade econômica 

bem como o econômico-social e são: 

- Valor Total das Vendas 

- Total de Pessoal Ocupado 

- Pessoal Ocupado na Produção 

- Total de Horas Pagas 

- Horas Trabalhadas na Produção 

- Total da Folha de Pagamento 

- Total de Salários Nominais 

- Salários Nominais da Produção 

- Nível de Utilização da Capacidade Instalada. 
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O Indicador de Nível de Atividade – INA ainda hoje é divulgado como um 

indicador resumo da atividade da indústria de transformação paulista (ANEXOVII).  

As variáveis que compõem o modelo em vigor, conforme mencionado 

anteriormente,  são: horas trabalhadas na produção, valor total de vendas reais, 

nível de utilização da capacidade instalada produzidas pela FIESP  e produção 

física industrial do Estado de São Paulo, elaborada pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

A FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, divulga 

ainda, variáveis que são produzidas através de relações entre as acima 

pesquisadas, tais como Horas Médias Trabalhadas, Salário Nominal Médio, entre 

outras. Fazem parte do portfólio de divulgação variáveis reais que são 

deflacionadas através dos Índices de Preços disponibilizados no mercado e que 

estão disponibilizados no Apêndice C deste trabalho. 

Para obtenção do índice de vendas reais o deflator utilizado é o IPA – 

Índice de Preços por Atacado produzido e divulgado pela FGV - Fundação Getúlio 

Vargas. O Anexo VIII mostra a divulgação dos índices de base fixa do mês de 

fevereiro/2007. Para cada setor industrial é elaborado um código de referência, 

como exemplo o setor de Minerais não Metálicos cujo código é A0160493.  

Já o índice de salários é deflacionado tomando-se por base o Índice de 

Preços ao Consumidor elaborado e divulgado pela FIPE - Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas cuja metodologia também está descrita no Apêndice C. 

A população alvo continua sendo a indústria de transformação do Estado de 

São Paulo, de onde são selecionadas empresas com atividade industrial para 

participação no painel de informantes da pesquisa. 

O sistema de coleta é feito através de questionários eletrônicos (Anexo IX) 

que são enviados às indústrias participantes da pesquisa para preenchimento e 

posterior devolução. 

Quanto à desagregação dos resultados, a FIESP – Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo hoje conta com a divulgação de 17 setores 



 

 

106

industriais  dentre os 23 classificados conforme CNAE – Classificação Nacional de 

Atividade Econômica de outubro de 1995 a seguir. 

    Setores  industriais segundo CNAE – Classificação Nacional de Atividades  
    Econômicas – 1995 – IBGE 
 

 Produtos alimentícios e bebidas 
 (Produtos de fumo) 

 Produtos têxteis 
 (Confecção de artigos do vestuário e acessórios) 

 Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados) 

 (Produtos de madeira) 

 Celulose, papel e produtos de papel 
 Edição, impressão e reproduções de gravações 
 Fab. de coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool 
 Produtos químicos 
 Artigos borracha e plástico 
 Produtos minerais não-metálicos 
 Metalurgia básica 
 Produtos metálicos - exceto máquinas e equipamentos 
 Máquinas e equipamentos 
 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 
 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
 Material eletrônico/aparelhos e equipamentos de comunicação 
 (Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares) 

 Montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 
 Outros equipamentos de transporte 
 Móveis e indústrias diversas 
 (Reciclagem) 

 

O painel de informantes, hoje, é constituído por cerca de 850 empresas 

distribuídas por todo o Estado de São Paulo representando 45% do valor de 

transformação industrial conforme PIA – Pesquisa Industrial Anual de 2005 

divulgada pelo IBGE. A base de comparação da pesquisa “Levantamento de 

Conjuntura – Índices FIESP” passou a ser janeiro de 2006. 
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O tratamento dos dados primários é feito via sistema eletrônico com 

acompanhamento dos valores informados para cada variável ao longo do tempo, 

como também pela criação de relações entre variáveis, por exemplo, o Total de 

Horas Pagas não pode ser inferior ao Total de Horas Trabalhadas, além de contar 

com a crítica pessoal de técnicos especializados. 

A amostragem continua intencional e a agregação dos índices parciais 

ainda é feita através de média aritmética ponderada cujos pesos são calculados 

com base na PIA – Pesquisa Industrial Anual de  2004 divulgada pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Para geração dos resultados mensais da pesquisa, os índices  de elos 

relativos ou índices de base móvel dos gêneros industriais são calculados como 

mencionado no Capítulo 3, Subseção 3.1.3. que descreve os modelos estatísticos 

de elos relativos, utilizados com maior freqüência na geração de indicadores. 

Dessa forma, os índices de elos relativos, índices de base móvel, visam estimar as 

variações mês/mês anterior.  Já a geração do índice de relativos em cadeia, ou 

base fixa, dos gêneros industriais da pesquisa se dá através do encadeamento 

dos índices de elos relativos também chamados de índices de base móvel 

conforme Capítulo 3,  Subseção 3.1.4 cuja expressão é data por: 

ttt IBMxIBFIBF 1−=  

onde =tIBF  índice de Base  Fixa no mês t 

1−tIBF  = índice de Base Fixa no mês t-1 

tIBM  = índice de Base Móvel no mês t 

Este fato permite adotar uma estratégia de cálculo para os índices de base 

fixa sempre a partir da obtenção dos índices base móvel (mês/mês anterior), o que 

é bastante conveniente para a elaboração de pesquisas voltadas 

predominantemente para avaliação de conjuntura. 

A geração dos índices para o total da indústria de transformação do Estado 

de São Paulo, é feita através dos indicadores dos gêneros industriais devidamente 

ponderados conforme estrutura a seguir. 
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Pesos para agregação dos setores industriais – PIA – Pesquisa Industrial Anual 
Setores Industriais Vendas Emprego Salários 

1. Produtos alimentícios e bebidas 0,1589 0,1697 0,1215

3. Produtos têxteis 0,0267 0,062 0,0350

7. Celulose, papel e produtos de papel 0,0429 0,036 0,0411

8. Edição, impressão e reprodução de  gravações 0,0264 0,0435 0,0487

9. Fabricação de coque, refino petróleo, 
combustíveis nucleares e álcool 0,0830 0,0133 0,0164

10. Produtos químicos 0,1640 0,0864 0,1515

11. Artigos borracha e plástico 0,0558 0,0797 0,0656

12. Produtos minerais não-metálicos 0,0251 0,0469 0,0342

13. Metalurgia básica 0,0565 0,0333 0,0409

14. Produtos metálicos – exceto máq.e  equip. 0,0386 0,0889 0,0617

15. Máquinas e equipamentos 0,0761 0,1073 0,1068

16. Máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 0,0068 0,0056 0,0077

17. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0310 0,0432 0,0434

18. Mat.l eletrônico apar.e equip. de comunicação 0,0310 0,0171 0,0265

19. Montagem de veículos automotores, reboques 
e carrocerias 0,1356 0,1027 0,1441

20. Outros equipamentos de transporte 0,0275 0,0175 0,0299

21. Móveis e indústrias diversas 0,0142 0,0470 0,0250

Total Industria Transformação (setores divulgados) 1,0000 1,0000 1,0000

Vale salientar que os resultados por porte de empresa deixaram de ser 

divulgados no final dos anos 90, pois mais estratificações de resultados 

demandam maior contingente de empresas participando da pesquisa. 
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2 - Variação de Nível de Emprego Industrial do Estado de São Paulo 

A pesquisa de Nível de Emprego Industrial do Estado de São Paulo foi 

implantada em 1981 com a colaboração de 29 sindicados patronais da indústria e 

com a participação de aproximadamente 620 empresas informantes. Hoje, fazem 

parte do painel de informantes,  1605 empresas,  distribuídas por 21 setores 

industriais conforme abaixo, que também estão subdivididos entre 46 sindicatos 

patronais  (ANEXO X). 

 Produtos alimentícios e bebidas 

 Produtos têxteis 

 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

 Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 

 Produtos de madeira 

 Celulose, papel e produtos de papel 

 Edição, impressão e reprodução de gravações 

 Fabricação de coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool 

 Produtos químicos 

 Artigos de borracha e plástico 

 Produtos de minerais-não-metálicos 

 Metalurgia básica 

 Produtos metálicos – exceto máquinas e equipamentos 

 Máquinas e equipamentos 

 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 

 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

 Material eletrônico/aparelhos e equipamentos de comunicação 

 Equipamentos de instrumentação médico-hospitalares 

 Montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 

 Outros equipamentos de transporte 

 Móveis e indústrias diversas 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar a variação do emprego na indústria 

de transformação do Estado de São Paulo, estimar em termos absolutos e 

relativos, mês a mês e apontar uma tendência, em tempo recorde, da situação do 
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emprego industrial. Esse indicador é divulgado com aproximadamente 10 dias de 

defasagem do encerramento do mês e trata-se do primeiro número disponível do 

comportamento da atividade industrial no estado.  Seu diferencial é a agilidade, 

pois dentro dos primeiros 10 dias do mês subseqüente o mercado já tem um 

primeiro subsídio para analisar o comportamento da atividade industrial do mês 

recentemente encerrado. 

O número total de pessoas empregadas, incluindo mensalistas e horistas, 

com contrato de trabalho temporário ou por tempo indeterminado, ligadas ou não 

ao processo produtivo é levantado diretamente junto a estabelecimentos 

industriais, via internet (ANEXO XI), e-mail ou telefone. 

A periodicidade de coleta e de divulgação quando do início do projeto de 

pesquisa era semanal, passando em 1994 a ser quinzenal e agora com 

periodicidade mensal tanto para coleta quanto para divulgação. 

O universo de investigação representado pela pesquisa quando de sua 

implementação era o número de empregos formais na indústria paulista de 

transformação conforme Relação Anual de Informações Sociais – RAIS do 

Ministério do Trabalho (1980). 

Com a última revisão do universo de investigação em 2005, baseado nas 

informações apresentadas no Cadastro de Estabelecimentos e Empresas (CEE) – 

Ministério do Trabalho de janeiro do mesmo ano, passou-se a adotar o conjunto 

de empresas industriais do Estado de São Paulo com 10 ou mais pessoas 

ocupadas e que desenvolvem atividades econômicas relacionadas à indústria de 

transformação conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE). 

Nesse cadastro, constavam 143.137 empresas no Estado de São Paulo, 

dos quais 47,5% apresentam número de pessoas ocupadas como sendo igual a 

zero, conforme abaixo: 
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Número de empresas por CNAE – Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - Estado de São Paulo - CEE 

CNAE Total PO = 0 % PO>0 % 

Produtos alimentícios e bebidas 13684 6437 47,04 7247 52,96

Produtos de fumo 93 73 78,49 20 21,51

Produtos têxteis 6076 2808 46,21 3268 53,79

Confecção e artigos do vestuário e 
acessórios 

24919 13977 56,09 10942 43,91

Couros e fabricação de couro, artigos de 
viagem e calçados 

6877 3636 52,86 3242 47,14

Produtos de madeira 3558 1831 51,46 1727 48,54

Celulose, papel e produtos de papel 2198 807 36,72 1391 63,28

Edição, impressão, reprodução de 
gravações 

14376 8709 60,58 5667 39,42

Fabricação de coque, refino de petróleo, 
combustíveis nucleares e álcool 

198 83 41,92 115 58,08

Produtos químicos 6071 2402 39,57 3669 60,43

Artigos de borracha e plástico 7403 2448 33,07 4955 66,93

Produtos. de minerais-não-metálicos 8274 3701 44,73 4573 55,27

Metalurgia básica 2625 911 34,70 1714 65,30

Produtos Metálicos – exceto  maquinas e 
equipamentos 

16065 6692 41,66 9373 58,34

Máquinas e equipamentos 8808 3564 40,46 5244 59,54

Máquinas para escritório/ equipamentos 
de informática 

551 265 48,09 286 51,91

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3020 1140 37,75 1880 62,25

Material eletrônico/aparelhos e 
equipamentos de comunicação 

1370 637 46,50 733 53,50

Equipamentos instrumentação médico- 
hospitalares 

992 380 38,31 612 61,69

Montagem de veículos automotores, 
reboques. e carrocerias 

2440 784 32,13 1656 67,87

Outros equipamentos de transporte 691 314 45,55 377 54,56

Móveis e indústrias diversas 12114 5984 49,40 6130 50,60

Reciclagem 734 378 51,50 356 48,50

Total 143137 67960 47,48 75177 52,52

 

Do total de 75.177, excluindo-se as empresas industriais com menos de 10 

empregados, e os setores de Produtos de Fumo e Reciclagem, que são setores 

com representatividade menor de 1% na população de indústrias do Estado de 

São Paulo, temos um universo de investigação de 29.982 empresas que 
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representam 91,9% do emprego total da indústria de transformação do Estado de 

São Paulo (ANEXO XII). 

O processo de revisão da pesquisa em 2005 manteve o critério de seleção 

intencional  de empresas para participarem do painel de informantes  dentro dos 

21 setores representados, no entanto, a estratificação por porte de empresa 

dentro de cada um deles foi adotada. 

As empresas foram selecionadas de modo a garantir a representatividade 

das pequenas, médias e grandes. As grandes são as empresas com mais de 500 

empregados. Setores intensivos de mão-de-obra em micros empresas foram 

subdivididos em micros (de 11 a 29 empregados) e pequenos (de 30 até 99) 

empregados. As médias empresas abrangem de 100 a 499. O cálculo do índice de 

variação de emprego para a indústria de transformação do Estado de São Paulo é 

obtido através de média aritmética ponderada cujos pesos estão exibidos no 

ANEXO  XIII. 

Embora a pesquisa tenha sido iniciada em 1981, com constantes 

atualizações, como a base de comparação para junho de 1994 quando entrou em 

vigor o Plano Real, além de atualização de pesos para ponderação dos setores 

para geração do índice agregado do Estado de São Paulo, somente, em 2005 

essa pesquisa  passou por uma grande reestruturação gerando o rompimento da 

série, que tinha base de comparação em 1994 e agora conta com base de 

comparação em junho/2005. 

Esta pesquisa tem uma característica especial, pois além dos números 

índices e taxas de variação do emprego, são divulgadas as estimativas pontuais 

para os números absolutos de empregos gerados ou encerrados de acordo com 

as variações percentuais apuradas a cada mês. 

 

3 - Sondagem Industrial 

A Sondagem Industrial é uma pesquisa em que se medem variáveis 

qualitativas, realizada trimestralmente em parceria com a CNI – Confederação 

Nacional da Indústria e Federações das Indústrias de 19 estados que serão 
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respectivamente citados quando da análise das pesquisas divulgadas por 

entidades similares à FIESP mais adiante no Apêndice B. 

A Sondagem Industrial teve início no segundo trimestre de 1998, inspirada 

na Sondagem Empresarial de Pequenas e Médias Indústrias, que já vinha sendo 

feita desde 1991, respeitando as parcerias acima mencionadas. 

O objeto principal da Sondagem Industrial é coletar informações sobre a 

evolução da atividade da indústria de transformação paulista além de tentar 

identificar o sentimento dos respectivos empresários quanto às suas expectativas 

para o futuro de curto prazo.  

As informações são coletadas diretamente nas indústrias através de 

questionário encaminhado via correio ou meio eletrônico (Anexo XIV).  

As questões pesquisadas estão subdivididas em quatro grandes blocos: 

a) Informações da empresa – perspectivas para evolução nos próximos seis 

meses do volume de produção, número de empregados, exportações e compras 

de matérias-primas; 

b) Informações da empresa – desempenho do volume de produção, número de 

empregados, nível médio de utilização de capacidade instalada, estoques de 

produtos finais, margem de lucro operacional, situação financeira, acesso ao 

crédito e problemas reais enfrentados pela empresa no trimestre findo quando 

comparado com o trimestre imediatamente anterior; 

c) Informações concentradas em quatro questões direcionadas ao principal 

executivo da empresa e que serão utilizadas como insumo para elaboração do 

Índice de Confiança do Empresário Industrial, indicador considerado um 

antecedente da atividade industrial futura; 

d) Informações consideradas especiais, ou seja, questões relevantes para o 

entendimento da indústria de assuntos de interesse no momento da pesquisa, 

como impactos de mudanças na política econômica, evolução do comércio 

exterior, assuntos relacionados ao meio ambiente. 
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Para agregação das respostas qualitativas apresentadas nos questionários, 

as alternativas apresentadas recebem pesos classificados do pior para o melhor 

com os seguintes valores: 0, 25, 50, 75 e 100. O indicador é feito por porte de 

empresa e resulta da média ponderada das freqüências multiplicadas pelo 

respectivo peso. Esse método produz indicadores conhecidos como indicadores 

de difusão que são utilizados para consolidar percentuais de resposta com 

variação entre 0 e 100. 

Em seguida, o indicador geral com relação à indústria é obtido através de 

média aritmética ponderada dos indicadores por porte, utilizando-se como 

ponderador a variável “Pessoal Ocupado em 31/12/1996”, conforme Cadastro de 

Estabelecimentos e Empresas divulgado pelo Ministério do Trabalho. 

Com o critério anteriormente citado, o indicador de difusão é um número 

entre 0 e 100 que  reflete a evolução da variável no trimestre pesquisado quanto à 

expectativa da evolução futura.  

Indicadores com valores acima de 50 retratam evolução positiva para as 

informações do trimestre vigente como também perspectiva positiva para os 

próximos 6 meses. Por sua vez, valores abaixo de 50 retratam evolução negativa 

e perspectivas também negativas, critério também válido para análise do índice de 

confiança do empresário.  

Vale salientar que mesmo que haja um acréscimo no indicador de um 

trimestre para o outro, mas se ele continuar abaixo de 50, significa que a 

perspectiva ainda é negativa. 

São gerados também através da Sondagem Industrial indicadores de 

utilização de capacidade instalada e de satisfação com os níveis de estoque de 

produto final. 

Por fim, temos a divulgação do “Índice de Confiança do Empresário 

Industrial” que indica se os empresários estão confiantes ou não com relação às 

condições econômicas. 

A metodologia para geração destes indicadores é semelhante à 

anteriormente apresentada, ou seja, média aritmética ponderada com base nas 
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freqüências relativas das respostas. O resultado geral é sempre apurado com 

base na média ponderada dos resultados por porte. 

A amostra da pesquisa para São Paulo, bem como para todas as outras 

federações que fazem parte deste projeto, foi selecionada inicialmente com base 

no Cadastro de Estabelecimentos e Empresas – CEE do Ministério do Trabalho, 

ano base 1993 e revisada em 2007 com base na mesma fonte de informações 

atualizadas em 2004 pelo Ministério do Trabalho. 

O universo a ser pesquisado é composto por empresas industriais, que 

agregam uma ou mais unidades de investigação, que exerçam a mesma atividade 

econômica e que esteja localizada no Estado de São Paulo (neste caso pesquisa 

da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Considerou-se no 

universo como  pequenas empresas, aquelas com mais de 25 e até 99 

empregados. As médias são empresas que contam com faixa de empregados de 

100 a 499 e por fim as grandes, empresas com 500 ou mais empregados. 

O método de geração da amostra foi baseado em Amostragem 

Probabilística estratificada pelo número de empregados, conforme Yamane (1967) 

e Cochran (1977). Segundo esta técnica o número de empresas a ser pesquisada 

está diretamente relacionado à precisão e ao grau de confiança previamente 

determinado pelo pesquisador que fará o sorteio das empresas que participarão 

da pesquisa. 

Como esta pesquisa é realizada em parceria entre as federações estaduais 

e a Confederação Nacional da Indústria, a amostra é selecionada considerando 

parâmetros que garantam a cobertura estadual e nacional, pois através da 

agregação dos resultados das federações são geradas informações para atividade 

da indústria brasileira. 

Os parâmetros pré-estabelecidos quando da seleção da amostra visavam 

divulgação de resultados em 3 estratos: 

- por porte de empresa (pequenas/médias e grandes empresas) 

- por setor da indústria de transformação para o Brasil 

- por porte de empresa para cada uma das federações participantes 
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Devido ao rigor estatístico da pesquisa, foram adotados os seguintes 

critérios para seleção da amostra e cálculo dos indicadores: 

- precisão de 5% e nível de confiança de 95%  -  por porte de empresa 

- precisão de 15% e nível de confiança de 80%  - por gênero industrial 

- precisão de 10% e nível de confiança de 95% - por porte de empresa para cada 

unidade da federação. 
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APÊNDICE B 

Índices de Outras Entidades de Classe 

Apesar de um grande número de entidades de classe que representam a 

indústria brasileira, como,  federações dos estados (27 incluindo São Paulo), 

sindicatos patronais (133)  e a CNI - Confederação Nacional da Indústria, neste 

tópico serão  abordados apenas os indicadores divulgados pela CNI - 

Confederação Nacional da Indústria, bem como os indicadores elaborados e 

divulgados pelas 26 federações de todo o Brasil e que tenham  alguma 

semelhança de aplicabilidade com os indicadores divulgados pela FIESP. 

Esta segmentação deve-se ao fato de que na existência de indicadores 

comuns, entre as entidades de classe, existe possibilidade de comparação das 

metodologias aplicadas pelos usuários dos índices. 

 

1 – Índices Conjunturais  

A primeira pesquisa descrita no Apêndice A deste trabalho foi  

“Levantamento de Conjuntura – Índices FIESP”. Esta pesquisa como 

anteriormente mencionado, é parte de um projeto chamado SINDI – Sistema de 

Indicadores Industriais, que gera indicadores Brasil e conta com a participação de 

11 federações   dos Estados do Paraná, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás e São 

Paulo. 

A metodologia de cálculo dos índices de elos de relativo (base móvel) e 

relativos em cadeia (base fixa) Subseções 3.1.3 e 3.1.4, respectivamente, é a 

mesma para todas as federações, e já foi exaustivamente discutida quando da 

descrição dos indicadores elaborados  pela FIESP – Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo. 

Assim como a FIESP, as federações dos demais estados calculam os 

indicadores setoriais (por variáveis) para em seguida  agregá-los via média 

aritmética ponderada, conhecendo assim o comportamento de cada variável para 

o total da indústria dos estados (ANEXO XV).  
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A CNI - Confederação Nacional da Indústria recebe de cada uma das 

federações os resultados por variáveis dentro dos setores agregando-os, através 

de cálculo de média aritmética ponderada os índices setoriais com base em pesos 

calculados a partir da PIA – Pesquisa Industrial Anual  2004 elaborada pelo IBGE 

(ANEXO XVI) 

A coleta dos dados primários é feita pelas federações responsáveis em 

gerar o resultado estadual. A CNI utiliza-se de dados secundários para geração 

dos indicadores agregados Brasil. 

Para a elaboração dessa pesquisa, os estados têm liberdade de pesquisar 

o número de variáveis que desejarem, no entanto, as variáveis de valor total de 

vendas, valor de transferências, valor de compra de matéria-prima, pessoal 

empregado total, pessoal empregado na produção, horas trabalhadas na 

produção, total do custo de pessoal, total de salários líquidos, salários líquidos do 

pessoal da produção, dias trabalhados na produção e nível de utilização de 

capacidade instalada devem obrigatoriamente constar do questionário para 

geração dos indicadores Brasil. 

Para cálculo do índice do total de salários reais, as 11 federações acima 

mencionadas bem como a CNI utilizam como  deflator o INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, elaborado pelo  IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística que será descrito quando do desenvolvimento do Apêndice C mais 

adiante. 

 

2. – Sondagem Industrial 

Outra pesquisa realizada com base em metodologia única pela CNI – Brasil, 

em parceria com  19 federações dos Estados de Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo é a Sondagem Industrial. 

 As federações anteriormente relacionadas buscam a informação primária, 

repassando-a para a CNI - Confederação Nacional da Indústria que se encarrega 
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de tabular e gerar resultados para cada um dos estados como também para o 

Brasil. 

A metodologia para cálculo dos indicadores, bem como os critérios de 

seleção da amostra das demais federações, é igual à descrita quando da 

elaboração dos indicadores da FIESP, Apêndice A. 

A seleção do painel para garantir a representatividade da cobertura dos 

parâmetros também é de responsabilidade da CNI Confederação Nacional da 

Indústria, que após realizar os estudos, sorteia as empresas que devem estar no 

painel e encaminha relação às respectivas federações. 

A CNI é responsável ainda pela análise da eficiência dos indicadores, ou 

seja, aderência dos indicadores derivados da Sondagem Industrial com os 

construídos com base em pesquisas quantitativas e que também retratam o 

comportamento do nível de atividade industrial. 

O último estudo realizado pela CNI – Confederação Nacional da Indústria 

para detectar a eficiência dos indicadores data de dezembro de 2000.  Embora o 

curto tempo de existência da pesquisa seja um entrave para uma análise eficaz, 

os resultados apontaram para um desempenho satisfatório tanto dos indicadores 

de evolução da Sondagem Industrial quanto do Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (Anexo XVII). 

 

3 - Considerações finais 

Além das pesquisas acima mencionadas, as federações de cada estado 

disponibilizam em seus sites pesquisas e estudos econômicos de acordo com as 

necessidades de cada região do país. 
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APÊNDICE C 

 

Principais Indicadores no Mercado – Números-Índices 

Os principais indicadores de mercado podem ser classificados em cinco 

agrupamentos de variáveis. 

- Nível de atividade – indicadores descritos nos Apêndices A e B. 

- Preços – Neste Apêndice daremos ênfase aos principais indicadores de preços 

disponibilizados no mercado nacional. 

As demais categorias abaixo mencionadas não receberão destaque no 

desenvolvimento deste trabalho. 

- Setor Externo – Informações de exportações, importações -  produzido pela 

SECEX – Secretaria de Comércio Exterior e pela FUNCEX – Fundação Centro de 

Estudos de Comercio Exterior. 

- Agregados monetários – Informações sobre Juros Over/Selic calculados pelo 

Banco Central. 

- Setor público – Dívida líquida, Déficit, Superávit. 

 

1. Índices de Preços 

Podemos definir índices de preços como uma medida ao longo de tempo do 

nível de preços de um conjunto fixo de bens e serviços que uma população alvo 

consome. 

 Conforme as recomendações das resoluções estabelecidas pela  

Organização Internacional do Trabalho – OIT em dezembro de 2003, um índice de 

preço ao consumidor deve abranger todos os bens (incluídas as importações) e 

serviços adquiridos, consumidos ou pagos pela população de referência sem fins 

comerciais e  sem omitir qualquer artigo que  possa ser considerado como não 

essencial ou não desejável. 

Os principais índices de preços divulgados no Brasil são calculados pelas 

seguintes entidades: 
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- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- FGV – Fundação Getúlio Vargas 

- FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

- DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – 

Econômicos 

 

1.1 - IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Para apuração de índices de preços, o IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística criou o Sistema Nacional de Índices de Preços ao 

Consumidor – SNIPC em 1979, que consiste em desenvolvimento de processos 

combinados para produzir índices de preços ao consumidor. 

O sistema abrange as regiões metropolitanas de 11 capitais que são,  Rio 

de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, 

Salvador, Curitiba, Goiânia,  além do Distrito Federal. Através da agregação dos 

índices regionais produzidos em cada uma das capitais obtêm-se o índice 

nacional. 

Os índices mensais resultam da comparação dos preços de uma cesta de 

produtos vigentes nos 30 dias do período de referência com os preços vigentes 

nos 30 dias do período base. 

Dentro do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC 

temos quatro  indicadores de preços gerados: 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Especial – IPCA-E. 

O INPC foi desenvolvido em razão da política salarial vigente na época de 

sua criação. Era necessário medir como eram afetadas, pelo movimento de 

preços, as famílias cujos chefes eram assalariados e tinham baixo rendimento. 

Ainda hoje é usado como referencial para negociações salariais e como indexador 

de outros preços da economia, principalmente daqueles que sofrem influência no 

consumo das famílias de mais baixos rendimentos. 
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 Tanto o INPC, IPCA, IPCA-15 e o IPCA-E são calculados de forma contínua e 

sistemática para as regiões anteriormente citadas. A partir de 1999 o IPCA passou 

a ser referência para cálculo de metas de inflação da política Econômica do Brasil. 

O INPC,  IPCA  e o IPCA-15 tem periodicidade mensal, enquanto o IPCA-E 

periodicidade trimestral. A coleta em geral para o INPC e para o IPCA estende-se 

do dia 01 a 30 do mês de referência. Para o IPCA-15, a diferença básica para o 

IPCA é o período de abrangência de coleta, que é feita entre o dia 15 do mês de 

referência e dia 15 do mês anterior. Já o IPCA-E embora a divulgação seja 

trimestral, a coleta é mensal  entre dia 16 do mês anterior ao 15 do mês em 

referência. 

O tempo previsto entre a coleta da informação e a divulgação dos índices 

devidamente processados é de aproximadamente 8 dias úteis para o INPC, o 

IPCA e o IPCA-15 enquanto o IPCA-E pode ser divulgado até o penúltimo dia útil 

do trimestre que o indicador abrange. 

Um dos critérios para seleção dos informantes da pesquisa para cálculo do 

INPC e do IPCA é a renda disponível de acordo com intervalos pré-determinados 

mencionados no decorrer desta Subseção. 

Segundo relatório da 17ª Conferência Internacional de Estatísticos do 

Trabalho – CIET/OIT existem três princípios que devem ser observados no 

momento da composição da renda durante um período considerado: 

- As entradas devem ser previstas com periodicidade regular para serem 

consideradas como renda 

- As entradas devem contribuir para o bem–estar econômico efetivo e corrente 

- Devem ser excluídas do conceito de renda, entradas que resultem na redução de 

patrimônio líquido. 

Conforme tabela divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, para se determinar o rendimento familiar monetário disponível é 

preciso observar: 

Entradas: Rendimento de trabalho (empregado, empregador, conta própria) 

Aposentadoria 

  Pensão 
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  Bolsa 

  Mesada ou doação 

  Aluguel 

  Uso ou exploração de bens móveis ou imóveis 

  Lucro de negócios 

  Auxílio natalidade 

  Seguro desemprego 

  Rendimento e abono do PIS – PASEP 

  Dividendos de ações 

  Recebimento de pecúlio 

  Auxilio moradia 

  Auxílio educação 

  Auxílio doença 

  Restituição do Imposto de renda, etc. 

Saídas: Imposto de Renda 

  Previdência Pública e Outras 

  Deduções referentes a recebimentos esporádicos e correntes 

  Valores de despesas que afetam o consumo como mesada,  

pensão alimentícia, previdência privada, imposto sobre serviços, etc. 

 

Para cálculo do INPC a população objeto são famílias com rendimentos  

mensais entre 1 e 8 salários mínimos, residentes nas áreas urbanas das regiões 

metropolitanas já mencionadas acima e cujo chefe é assalariado. Já para o IPCA, 

IPCA-15 e  IPCA-E são consideradas no cálculo, famílias com rendimentos 

mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos indiferente da fonte de 

rendimento, mas também residentes nas áreas urbanas das regiões pesquisadas. 

 

s estruturas para ponderação das populações residentes urbanas objeto de 

cada região, são calculadas com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares – 

POF. Abaixo estão descritas as datas em que as alterações da base de 

ponderação foram realizadas. No Anexo XVIII são salientadas as alterações nas 

estruturas de ponderação entre 1996 e 2003 nas 11 regiões pesquisadas.  
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A partir de julho/2006          POF 07/2002 a 06/2003 

De agosto de 1999 a junho de 2006          POF 10/1995 a 09/1996 

De junho de 1989 a julho de 1999          POF 1987 e 1988 

 
 Por fim, quando do início da série em 1979 até 1989, era usado como base 

para cálculo da estrutura de ponderação o ENDEF – Estudo Nacional de 

Despesas Familiares realizado entre 1974 e 1975 que foi a primeira investigação 

de famílias realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Havendo interesse por parte de usuários em conhecer uma série histórica 

mais longa com encadeamento das séries parciais, é necessário que se tenha um 

mês calculado nas duas estruturas para que se faça o encadeamento das séries 

através dos elos de relativo mencionado na Subseção 3.1.3, multiplicando-se o 

último valor da série antiga pelos relativos mensais da nova série (Braulle, 2001)  

Vale lembrar que a cada revisão da estrutura de ponderação e da cesta de 

produtos que compõem o indicador, existe uma ruptura das séries em decorrência 

da mudança dos padrões de consumo. 

A informação levantada para elaboração dos índices, são os  preços 

cobrados ao consumidor, para pagamento à vista. A pesquisa é realizada em 

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para 

levantamento de aluguel e condomínio) e concessionárias de serviços públicos. 

As estimativas são obtidas através de cálculo de índice de Laspeyres, 

Subseção 3.1.6.4 supondo as quantidades do período base de comparação 

constantes ao longo do tempo. 

Tanto o INPC como IPCA nacionais calculados pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística são obtidos através de cálculo de média 

aritmética ponderada das 11 regiões pesquisadas cujos pesos estão discriminados 

no Anexo XIX. 

Inicialmente  as séries do INPC e IPCA eram divulgadas apenas para o 

município do  Rio de Janeiro. A partir de janeiro de 1980 ingressaram na 

metodologia  Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Distrito Federal e 

Belém. A partir de outubro de l980 entram os municípios de Fortaleza, Salvador e 
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Curitiba e finalmente em janeiro de 1991 agrupa-se o município de Goiânia. Para 

esses indicadores a série Brasil  foi disponibilizada a partir de setembro de 1981. 

Já para o IPCA-E a divulgação inicial ocorreu em dezembro de 1991. A partir de 

maio de 2000, o IBGE passou a divulgar o IPCA-15 – Índices de Preços ao 

Consumidor-15. 

 Segundo o IBGE estão excluídos do sistema SNIPC os gastos que se 

destinam, conforme POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002–2003, 

“outras despesas correntes”,  “aumento do ativo” ou “diminuição do ativo” 

conforme discriminado no Anexo XX. 

 

1.2 - FGV – Fundação Getúlio Vargas 

A Fundação Getúlio Vargas - FGV disponibiliza índices de preços para o 

mercado em geral. Assim como o IBGE, o objetivo é mensurar as variações dos 

preços ao longo do tempo.  Podemos citar alguns indicadores por ela divulgados: 

- INCC – Índice Nacional de Custo de Construção 

- IPC – Índice de Preços ao Consumidor 

- IPA -  Índice de Preços no Atacado  

- IGP – Índice Geral de Preços 

 

1.2.1 - INCC – Índice Nacional de Custo de Construção 

O INCC – Índice Nacional de Custo de Construção foi desenvolvido com o 

intuito de acompanhar a evolução dos custos das construções residenciais ao 

longo do tempo. 

Em fevereiro de 1985, o ICC-RJ -  Índice de Custo de Construções – Rio de 

Janeiro elaborado desde 1950, então componente para elaboração do IGP – 

Índice Geral de Preços, foi substituído pelo Índice de Edificações que era 

calculado desde 1974, com preços coletados em 8 capitais. Ao se efetuar essas 

mudanças, esse índice passou a chamar-se INCC – Índice Nacional de Custo de 

Construções. 
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Em janeiro de 1986 foram atualizados os itens pesquisados bem como a 

base de ponderação. O número de municípios pesquisados passou a 18 

chegando posteriormente em 1996 a 20 municípios. 

Ainda em 1986, os prédios de oito andares foram excluídos do índice e a 

estrutura de custos foi revista, chegando a 56 tipos de materiais e 16 categorias 

de mão-de-obra, classificados de acordo com os seguintes padrões de construção 

habitacional: 

H1 – casa de 1 pavimento, com sala, 1 quarto e demais dependências, medindo 

em média 30 m2 

H4 – edifício habitacional de 4 pavimentos, constituído por unidades autônomas 

de salas, 3 quartos e dependências, com área total média de 2520 m2 

H12 – edifício habitacional com 12 pavimentos, composto de apartamentos de 

sala, 3 quartos e dependências, com área total média de 6013 m2 

Os padrões acima mencionados referem-se a construções de boa 

qualidade, mas sem luxo, tendo em vista que o propósito do INCC – Índice 

Nacional de Custo de Construções é medir a evolução dos custos em um mercado 

compatível com a realidade econômica brasileira. 

Hoje, o INCC-Índice Nacional de Custo de Construções é calculado com 

base em preços coletados em 12 capitais, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Recife e 

Belo Horizonte. Esses preços são coletados em atacadistas, grandes varejistas, 

construtoras e sindicatos. Esta alteração ocorreu em janeiro 2001. 

Nessa mesma atualização (janeiro 2001), a amostra para cálculo do INCC – 

Índice Nacional de Custos de Construções passou a contar com 51 tipos de 

materiais e serviços além de 16 categorias de mão-de-obra, perfazendo assim um 

total de 67 itens para compor a amostra do indicador, sem alteração nos padrões 

de construção habitacional (H1, H4 e H12). 

O Anexo XXI descreve os itens de materiais e de mão-de-obra pesquisados 

para elaboração e cálculo do INCC – Índice Nacional de Custos de Construções.  
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Para apurar a evolução dos custos, são pesquisados cerca de 3.500 

informantes que passam em torno de 20.000 cotações mensais. 

A fórmula estatística aplicada no cálculo do  INCC – Índice Nacional de 

Custos de Construções,  é a média aritmética ponderada das três composições 

acima (H1, H4 e H12), cujos pesos são corrigidos mensalmente de acordo com os 

custos levantados no  mês imediatamente anterior. 

 

1.2.2 - IPC – Índice Preços ao Consumidor 

Como os indicadores de preços elaborados pelo IBGE, o IPC – Índice de 

Preços ao Consumidor – Fundação Getúlio Vargas, mede as variações de preços 

de um conjunto de bens e serviços que fazem parte das despesas habituais das 

famílias. 

A Fundação Getúlio Vargas iniciou os cálculos de índices de custo de vida 

para a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1947.  

Em 1949 foi realizada a primeira revisão da estrutura básica do indicador. 

Na sua composição constavam 45 itens que refletiam a maior parte das despesas 

da população urbana da cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1956, a partir de uma amostra intencional, 36 famílias de operários do 

Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e 22 famílias da própria FGV – Fundação 

Getúlio Vargas, onde se coletava dia a dia em cada uma das 58 famílias 

pesquisadas, qual o produto e qual o valor dos diferentes artigos de consumo. 

Essas famílias pesquisadas foram selecionadas de modo a garantir 

rendimento mensal igual ou inferior a 4 salários mínimos.  Com base nos dados 

coletados, foram alteradas as quantidades de itens pesquisados, passando de 45 

para 85 com a respectiva mudança na estrutura de ponderações. Este trabalho foi 

encerrado em 1958.  

Em 1966 uma nova revisão da estrutura de ponderação é feita com base 

nos estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Economia associado ao 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este projeto de pesquisa de 
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orçamentos familiares, desenvolvido entre os anos de 1961 e 1963 contava ainda 

com o financiamento da Fundação Ford.  

Nessa ocasião, a estrutura de ponderação passa a contar com 368 itens de 

despesas. É alterado ainda, nessa mesma revisão, o método de cálculo que passa 

a usar a fórmula de Laspeyres Modificado de Relativos em Cadeia, Subseção 

3.1.7, em lugar da média aritmética de relativos ponderados por valores da época 

base. O estrato de famílias pesquisadas passa a ter renda entre 1 a 5 salários 

mínimos. 

Em janeiro 1972, baseado na Pesquisa de Orçamentos Familiares, 

realizada entre 1966 e 1967 pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, em parceria 

com os demais países membros do Programa de Estudos Conjuntos para 

Integração Latino – Americana – ECIEL, nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre, o índice passa por nova revisão, contanto agora com 411 itens de 

despesas pesquisados e um painel sazonal de ponderação para produtos como 

hortaliças, legumes e frutas. 

Já em dezembro de 1972, foi realizada uma pesquisa de níveis de renda e 

padrões de consumo em vários conjuntos habitacionais da COHAB do Rio de 

Janeiro o que possibilitou a partir de janeiro 1974, alterações nos fatores de 

ponderação, bem como uma nova ampliação na quantidade de itens de despesas 

pesquisados, que passou na época para 432 itens. 

Em março de 1977, uma importante revisão metodológica foi efetuada, 

baseados no principio de elasticidade – preço unitário devido a certo grau de 

substituição para os produtos alimentares, foi alterada a fórmula de cálculo do 

índice, passando para uma fórmula mista, usando média geométrica para os 

produtos alimentares e fórmula de Laspeyres Modificada de Relativos em Cadeia 

para os demais agrupamentos. Assim a ponderação ficou fixa para o primeiro caso 

e móvel para o segundo. 

Para agregar os dois grupos acima descritos, era usado o método de média 

aritmética ponderada. Esta metodologia ficou em vigor até 1989 quando se 

encerrou a série do Índice de Custo de Vida para o Rio de Janeiro. 
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Contando com os resultados da nova Pesquisa de Orçamentos Familiares,  

realizada em dezembro de 1985 e setembro de 1986, em São Paulo e Rio de 

Janeiro, com abrangência de renda de  1 a 33 salários mínimos, foi desenvolvida 

uma nova estrutura de ponderação de bens e serviços  que deram origem ao IPC-

BR (1990). Nessa época o IPC-RJ que participava com 30% na composição do 

IGP-DI cedeu lugar ao IPC-BR, hoje denominado apenas IPC. 

Ainda com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, de dezembro de 

1985 e setembro de 1986 iniciou-se o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor 

– Mercado (IPC-M) a partir de 1989, que entra na composição do IGP-M com 30% 

de participação. A coleta de preços dos 432 itens que compõem o painel é 

realizada entre o dia 21 do mês anterior ao de referência ao dia 20 do mês de 

referência com abrangência das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.  

Em setembro de 1992 e junho de 1993, O IBRE – Instituto Brasileiro de 

Economia (FGV) realiza uma nova Pesquisa de Orçamentos Familiares, 

investigando agora 4800 famílias nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. A 

partir de janeiro de 1994, com base nessa pesquisa, uma nova reestruturação é 

feita. A pesquisa de mercadorias IPC–RJ ficou com 319 itens, o IPC-BR e o IPC-M 

passaram para 381 itens pesquisados. 

Por solicitação do mercado financeiro em setembro de 1993, é criado o 

IPC-10. Sua estrutura é igual ao IPC-BR e ao IPC-M mudando apenas o período 

de coleta de preços que abrange de 11 do mês anterior ao de  referência a 10 do 

mês de referência. Esse índice participa do cálculo do IGP-10 também com peso 

de 30%. 

A última alteração feita na metodologia de cálculo do indicador foi em março 

de 1995, quando se alterou a estrutura da média utilizada para média geométrica 

dos relativos. A amostra conta com 2.500 estabelecimentos que são pesquisados 

para levantar preços de 425 itens, gerando assim aproximadamente 180.000 

cotações mensais. 

Constam da pesquisa hoje, 12 municípios, Salvador, Fortaleza, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belém, 

Recife e Belo Horizonte. 
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Para cobertura da amostra a pesquisa é realizada por dois grupos: 

- Donas de Casa - a cada 10 dias – pesquisam alimentos, materiais de limpeza, 

artigos de higiene, de cuidados e serviços pessoais. 

- Funcionários do IBRE (FGV) – 1 vez por mês – tarifas públicas (energia, 

telefonia, etc), tributos (IPVA, IPTU, etc) e bens e serviços (automóveis novos e 

usados, consultórios médicos, etc.). 

 

1.2.3 - IPA - Índice de Preços no Atacado 

O Índice de Preços no Atacado foi divulgado pela primeira vez em 1944 e 

era calculado através de média ponderada dos 25 produtos mais importantes 

comercializados no País. Desde sua origem a abrangência considerada era o 

território nacional. 

Como todos os índices de preços de mercado, o IPA – Índice de Preços no 

Atacado tem como objetivo medir o ritmo evolutivo dos preços em nível de 

comercialização atacadista. 

Em 1955, a série de índices foi revista e o número de produtos 

considerados para o cálculo passou para 90. Foi ainda, recalculada a série 

histórica com nova ponderação usando o seguinte critério: a base de ponderação 

do período de 1944 a 1947 era o Censo de 1940, já para o período de 1948 a 

1955 usou-o Censo de 1950. Esta base de ponderação ficou válida até 1969. 

O cálculo dos pesos usados na agregação dos índices, válido até hoje, foi 

baseado no “valor adicionado” ou o “valor da transformação industrial”, pois assim 

evitam-se as duplas contagens. 

Nessa mesma época o Índice de Preços no Atacado passou por um 

desmembramento, criando-se duas séries. A primeira correspondente ao Total e a 

segunda elaborada a partir da primeira, com exclusão do produto Café. Esse 

procedimento deveu-se a grande importância do café nas exportações brasileiras, 

mas a pouca importância do mesmo no mercado interno. 
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No segundo semestre de 1969 o IPA – Índice de Preço no Atacado passa 

por outra reformulação dos fatores de ponderação bem como na sua metodologia. 

As principais alterações foram: 

- São pesquisados 243 produtos (anteriormente apenas 90); 

- Atualização dos fatores de ponderação, que refletem agora a estrutura produtiva 

de 1965/1966, que comparada aos Censos anteriormente utilizados, possuíam 

grande diferença, pois o país havia passado na década de 50 e início da década 

de 60 por mudanças estruturais provindas do processo de industrialização e 

substituição de importações; 

- O sistema de ponderação a partir dessa revisão passou a ter atualização anual, 

com base em médias móveis dos últimos 3 anos, excluindo-se o ano 

imediatamente anterior, ou seja, para o ano de 1970 foi usada média móvel dos 

anos de 1966/1967/1968; 

- Alteração dos conceitos de IPA – Índice de Preços no Atacado Total para IPA; 

– Oferta Global e IPA – exclusive café para IPA – Disponibilidade Interna. O índice 

de oferta global passou a ter ponderação baseada na produção interna mais as 

importações, refletindo assim os preços totais das transações realizadas no país. 

Em 1971 a base para cálculo dos fatores de ponderação passa a ser 1967 

a 1969 e o número de produtos pesquisados passa a 251. 

Uma revisão muito importante ocorreu em outubro de 1984, quando houve 

reformulação no método de cálculo do índice propriamente dito. A fórmula usada a 

partir de então, é Laspeyres Modificado, subseção 3.1.7 que possibilita usar 

ponderações móveis para todos os produtos eliminando assim distorções 

verificadas pelo método anteriormente utilizado (Laspeyres). Com o novo índice, a 

propriedade de circularidade no cálculo de índices mencionada na Subseção 3.1.2 

é atendida. 

Já em 1986, ocorre nova revisão da estrutura de ponderação, quando a 

base para cálculo dos fatores de ponderação usa informações do período de 1978 

a 1980 (dados censitários mesclados com estatísticas correntes de produção, 
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exportação e importação). Alterou-se ainda a quantidade de produtos pesquisados 

de 251 para 423. 

Em janeiro de 1993 passa a vigorar uma nova referência para cálculo da 

base de ponderação para os produtos industriais baseada no Censo Industrial de 

1980, enquanto que para o cálculo da base de ponderação para os produtos 

agropecuários passam a ser utilizados os dados resultantes das pesquisas 

efetuadas pelo Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas. O 

número de componentes pesquisados para elaboração do IPA – Índice de Preço 

no Atacado aumenta para 481. 

Em 1994, em decorrência da regulamentação governamental que 

determinava que os índices de preços passassem a ser calculados em reais o 

Instituto Brasileiro de Economia firma contrato de prestação de serviços com o 

Banco Central do Brasil para elaborar o IPA - Índice de Preços no Atacado de 

modo a refletir variações de preços na nova moeda.  A série em URV é 

recalculada de janeiro de 1993 a junho de 1994. 

Novamente em janeiro de 1996 a estrutura de ponderações é alterada, 

usando como base o Censo Econômico de 1985 em conjunto com informações 

complementares produzidas por entidades sindicais, associações regionais e a 

Confederação Nacional da Indústria. 

As ponderações que passaram a ter base móvel desde 1984, agora 

assumiam uma estrutura mista, contento uma parte fixa para os produtos 

alimentares de origem agrícola e uma parte móvel para os demais componentes 

da amostra, baseados na informação coletada no período imediatamente anterior 

ao de referência. 

Em 1996 a amostra é reduzida de 481 itens pesquisados para 477 produtos 

(itens retirados foram: chassis completos para televisores, fibras de nylon, petróleo 

em bruto e rádios receptores).  

Hoje a amostra é composta por 462 itens, pesquisados em 

aproximadamente 1.700 informantes cadastrados, perfazendo um total de 

aproximadamente 25.000 cotações mensais e a agregação deles é obtida através 



 

 

133

da classificação segundo o destino dos mesmos, IPA - DI – consumo/produção – 

destino e IPA – OG – agrícola/industrial – origem. 

A pesquisa é realizada nas 20 principais regiões produtoras do país, que 

são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, 

São Paulo. 

A coleta dos preços obedece duas sistemáticas. Para os produtos 

agropecuários a coleta é feita via internet, bolsa de mercadorias, cooperativas 

agropecuárias e pesquisas em CEASA’s e através do Sistema de Informação de 

Mercados Agrícolas de Mozambique – SIMA. 

Para a pesquisa de preços de itens industriais a informação é coletada 

diretamente dos informantes (indústrias). A variável coletada é o valor líquido de 

venda à vista, não considerando descontos ou acréscimos de impostos incidentes. 

 

1.2.4 - IGP – Índice Geral de Preços 

Este indicador tem como objetivo registrar alterações de preços desde a 

matéria-prima agrícola e industrial até bens de serviços finais. 

Em sua concepção são agrupados indicadores que acompanham as 

alterações de preços em cada um dos setores acima mencionados (IPA – Índice 

de Preço no Atacado, IPC – Índice de Preço ao Consumidor e INCC – Índice 

Nacional da Construção Civil). 

Com início de série em 1947 o IGP – Índice Geral de Preços - DI 

(anteriormente denominado “coluna 2” até 1968) era calculado como média do IPA 

- Índice de Preços no Atacado e o ICC - Índice de Custo de Vida  que refletiam 

valores coletados no município do Rio de Janeiro. A partir de 1950 passou a 

contar com mais um componente que era o INCC - Índice Nacional da Construção 

Civil também refletindo valores coletados no Município do Rio de Janeiro. 
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A agregação dos indicadores acima era feita com base em pesos relativos 

de cada um deles no conjunto de operações realizadas no país ou seja, a 

importância relativa de cada tipo de operação na formação da despesa interna 

bruta: produção, transporte e comercialização de bens de consumo e de produção 

(IPA) = 60%, valor adicionado pelo setor varejista e pelos serviços de consumo 

(ICC) = 30% e por fim o valor adicionado pela indústria da construção civil (INCC) 

= 10%. 

Em maio de 1994, resolução governamental institui que os indicadores de 

preços deveriam ser calculados em reais, conforme já mencionado. O IGP-DI – 

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, neste momento é desmembrado 

passando a receber duas denominações: 

- IGP DI – cruzeiros reais – valores de julho/94 foram convertidos em cruzeiros 

reais,  através do URV e assim calculada a taxa de variação do mês de julho para 

o IGP-DI 

- IGP-1 - reais – compara preços em reais em julho e junho/94, calculando assim 

também a variação para o mês de julho. A série é retroagida usando URV de 

01/1993 a 06/1994. 

Em agosto de 1994, o cálculo é feito, tomando-se por base, valores de julho 

e agosto agora em reais. Assim as duas séries IGP-DI e IGP-1 passam a ter a 

mesma variação. Neste momento, fica válida apenas a denominação IGP-DI – 

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna. 

 O mesmo mecanismo foi usado para transformação da série do IGP-

2 Índice Geral de Preços-2  em IGP-M Índice Geral de Preços – Mercado, quando 

da resolução de julho de 1994. 

Dentro das séries divulgadas de IGP´s o único que tem um componente 

diferente é o IGP-DI que é composto de 60% do IPA, 30% do ICC e 10% INCC. 

Já para os outros três índices divulgados (IGP-M, IGP-10 e IGP-OG) o que 

difere entre eles metodologicamente é o período de coleta das informações de 

seus componentes: 
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- IGP-OG (1969) = IPA-OG (60%), IPC (30%) e INCC–M (10%) com período de 

coleta das informações para composição de seus componentes de 1 a 30 do mês 

em referência. 

- IGP-M (1989) = IPA-M (60%), IPC-M (30%) e INCC-M (10%) período de coleta 

das informações entre os dias 21 do mês anterior ao mês de referência e o dia 20 

do mês em referência. 

- IGP-10 (1993) = IPA–10 (60%), IPC–10 (30%) e INCC-10 (10%) período de 

coleta das informações entre os dias 11 do mês anterior ao mês de referência e o 

dia 10 do mês em referência. 

O IGP-M é apurado três vezes ao mês, sendo que as duas primeiras 

apurações são consideradas como prévias e a última delas como resultado do 

mês em referência, enquanto o IPG-10 é apurado apenas uma vez por mês.  

 

1.3 - FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

O IPC – Índice de Preços ao Consumidor elaborado pela FIPE – Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas teve seu início em janeiro de 1939, baseado 

em pesquisa de orçamentos familiares – “Pesquisa de Lowrie” realizada entre os 

anos de 1936 e 1937.  

Embora a “Pesquisa de Lowrie” não tenha sido a primeira Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, a primeira delas data de 1934 e era denominada 

“Pesquisa de Davis” e foi realizada pela Escola Livre de Sociologia e Política de 

São Paulo em parceria com os Institutos de Higiene e de Educação com 

orientação do Prof. Horace B.Davis,  foi  base para o desenvolvimento do Índice 

Ponderado de Custo de Vida da Classe Operária na Cidade de São Paulo. 

 Para elaboração da “Pesquisa de Lowrie” foi selecionada amostra de 428 

famílias de operários da limpeza pública que receberam cadernetas para anotarem 

suas despesas durante os meses de novembro e dezembro de 1936 e janeiro e 

fevereiro de 1937. Desse total foram utilizadas 306 cadernetas de famílias com 

renda média de 400$600 (quatrocentos mil e seiscentos reis).  
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 Esta base de ponderação foi válida de 1939 até 1956. Nessa ocasião, o 

índice era calculado pela Prefeitura do Município de São Paulo através de sua 

Subdivisão de Estatística e Documentação Social a fim de acompanhar o custo de 

vida para balizar os reajustes dos servidores municipais e era denominado Índice 

Ponderado de Custo de Vidas da Classe Operária na Cidade de São Paulo.  

 Em 1951, é realizada outra pesquisa para se levantar o novo padrão de 

vida dos trabalhadores do Município de São Paulo. Nesta pesquisa, são 

abordadas cerca de 300 famílias das quais foram selecionadas 237 cadernetas 

consideradas válidas para a referência da tabulação do novo padrão de vida dos 

trabalhadores pesquisados que vai servir de base para a mudança de padrões 

adotados em 1956. 

 Em 1968, a Prefeitura de São Paulo passa a responsabilidade do cálculo do 

índice para o IPE – USP – Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de 

São Paulo que foi sucedida em 1973 pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas. 

 Somente em 1972 o índice que vinha sendo calculado desde 1939 sofre 

alterações substanciais em sua metodologia e passa a ser denominado Índice de 

Preços ao Consumidor. As alterações mais substanciais foram: 

- Atualização dos padrões de classificação através da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares realizada pelo IPE – USP = Instituto de Pesquisas 

Econômicas da Universidade de São Paulo entre 1971/1972 

- No sistema de cálculo, os pesos são desagregados para cada item da 

especificação de produtos e serviços, definidos pela marca, tipo, modelos, 

embalagem e local de compra. 

- Os preços de bens duráveis deixaram de ser considerados no âmbito do 

índice 

- Introdução da computação eletrônica no cálculo do índice, o que 

proporcionou um substancial aumento nas cotações realizadas. 

- Introdução de pesquisa a domicílios para coletar preços de aluguel e anotar 

os dados de contas dos serviços públicos e empregadas domésticas 

- Adoção do cálculo da média geométrica para agregação final dos preços 

médios  
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- Inserção de etapas na pesquisa – consistência prévia, consistência 

definitiva, análise de emparelhamento  

- Cálculo do índice através de relativo em elo – Laspeyres Modificado, 

mencionado na Subseção 3.1.7. 

 

Em 1983, com a realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares entre 

novembro de 1981 e janeiro 1983, o Índice de Preços ao Consumidor passa por 

outra revisão de padrões familiares. Foram selecionadas 2121 unidades de coleta 

de informação, sendo que 1686 foram consideradas válidas para tabulação. Nessa 

ocasião foram substituídos alguns itens de consumo e inseridos novos em razão 

das alterações de participação no total de consumo das famílias.  

O critério de seleção das famílias para elaboração da POF – Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, era renda familiar entre 2 a 6 salários mínimos como base 

de cálculo do IPC – Índice de Preço ao Consumidor. As alterações decorrentes do 

levantamento efetuado em 1983 entraram em vigor em 1986. 

O cálculo do índice final que era feito através de média geométrica (1972) 

passa em 1986 a valer também para cálculo dos relativos mensais de cada item 

pertencente à pesquisa, conforme modelo abaixo também chamado de Translog 

conforme Silver (2000) 
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onde: =− ttI ,1   = relativo mensal de preço de cada item 

=iW0 peso o produto i 
=i

tP preço do item i no instante t 
i

tP 1− = preço do item i no instante t-1 
 
A última alteração por que passou a metodologia do Índice de Preços ao 

Consumidor, deu-se a partir de janeiro de 1994. Com a pesquisa de Orçamentos 

Familiares, realizada entre março de 1990 e fevereiro 1992, para uma amostra de 

1200 famílias, uma nova estrutura de ponderação foi introduzida e a renda média 

familiar foi alterada para 1 a 20 salários mínimos. Nessa data, volta-se a incluir 

itens pertencentes a bens duráveis no painel de produtos a serem pesquisados.  
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A estrutura de ponderação sofreu grandes mudanças no decorrer do tempo 

desde o início da pesquisa de Índices de Preços ao Consumidor. Abaixo algumas 

alterações ocorridas desde o início da pesquisa na matriz de ponderação das 

subdivisões do IPC – Índice de Preços ao Consumidor. 

Comparação dos pesos para ponderação do IPC – FIPE 
Agregado do índice 1936/37 1951 1971/72 1981/82 1990/91

Alimentação 53,34 42,90 43,53 37,67 30,81

Habitação 17,36 29,70 22,69 18,35 26,51

Combustível para residência 4,05 1,59  

Impostos e taxas 0,36  

Despesas pessoais 3,48 7,23 13,63 19,56 12,52

Vestuário 10,56 7,75 6,40 8,06 8,66

Transportes 1,86 3,90 6,28 10,54 12,97

Saúde 2,15 3,70 5,28 3,78 4,58

Educação 0,25 0,11 2,20 2,04 3,95

Móveis e utensílios 1,48 2,90  

Diversos 5,11 0,22  

 
Após a última reformulação da pesquisa em 1994, são coletados 

mensalmente, cerca de 115.000 cotações de preços para elaboração do IPC – 

Índice de Preços ao Consumidor. A seguir, a evolução desta quantidade desde 

1934 até 1994. 

Número de cotações de preços do levantamento de informações – IPC - FIPE 
Amostra 1934 1956 1972 1975 1984 1989 1994 

Nº tipos de equipamentos 16 16 47 65 62 64 86

Nº de estabelecimentos 185 279 1100 1700 1780 2332 5064

Nº de itens ou produtos 127 70 191 248 248 267 403

Nº de cotações de preços 328 2047 31000 33000 40875 50000 115000
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1.4 - DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – 
Econômicos 

A pesquisa de Índice de Custo de Vida – ICV do DIEESE ocorre a partir de 

outubro de 1958 com o intuito de balizar as negociações salariais entre os 

sindicatos dos trabalhadores e os empresários. 

Naquela data foi realizada a primeira pesquisa para levantar o padrão de 

uma família de trabalhadores, bem como o conjunto de bens por eles consumidos 

mensalmente. A pesquisa foi realizada com 104 famílias de trabalhadores filiados 

aos sindicatos associados ao DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Sócio – Econômicos. 

A abrangência geográfica era o Município de São Paulo. A família padrão 

considerada era casal com três filhos menores de 14 anos, moradores em casa 

alugada e que viviam basicamente com o salário do chefe da família. 

A pesquisa foi realizada em duas fases: a primeira através de questionários 

que levantavam a composição da família (renda e condição de moradia), fatores 

que determinaram a definição da família padrão. 

Na segunda fase, foram entregues questionários mais detalhados e 

cadernetas para que fossem feitas anotações diárias das despesas efetuadas 

pelas famílias durante o mês. 

Ficou determinado que a renda média do chefe da família era de Cr$ 

8.543,70 e o orçamento médio familiar igual a Cr$ 10.146,00 o que equivalia a 

2,31 e 2,74 salários mínimos, respectivamente. 

Ficou estabelecido que a pesquisa teria periodicidade mensal para os 

preços dos bens e serviços, tomando por base o mês civil. Na ocasião eram 

pesquisados cerca de 155 bens e serviços.  

A base de comparação da pesquisa inicialmente foi 1958, que prevaleceu 

até dezembro de 1970. O modelo estatístico aplicado no cálculo era Índice de 

Laspeyres já definido na subseção 3.1.6.4. 
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Essa pesquisa até os dias de hoje passou por 3 revisões sendo a primeira 

delas em 1969/1970.  As alterações na primeira revisão foram: 

- Amostra - passou a contemplar 1062 famílias que possuíam chefes assalariados, 

excluídas as famílias com maior renda. Começam a participar famílias cujos 

chefes trabalhavam como autônomos, aposentados ou que viviam de rendimentos 

com características semelhantes a dos assalariados. 

- Renda – renda média do chefe de família, e renda familiar agora equivalente a 

2,31 e 3,92 salários mínimos, o que representava na época Cr$ 361,03 e Cr$ 

612,10,  respectivamente. 

- Estrutura orçamentária – na primeira fase a estrutura era única e se baseava nos 

gastos do total das famílias. Nessa primeira revisão passou-se a considerar 3 

estratos de renda familiar – estrato inferior – até 3,1 salários mínimos, estrato 

médio, mais de 3,1 a 6,2 salários mínimos e estrato superior, acima de 6,2 salários 

mínimos. A agregação dos três estratos passou a gerar o total das famílias. 

- Número de bens e serviços pesquisados – passa a 184 bens e serviços 

representando mais de 85% do consumo total das famílias, perfazendo um total 

aproximado de 4.520 cotações. 

- Base de comparação: passa para dezembro de 1970 e fica em vigor  até 

dezembro de 1986. 

A segunda revisão deu-se entre 1981 e 1983 e trouxe as seguintes 

alterações em seu aprimoramento: 

- Amostra - passou a contemplar 1.826 domicílios da Grande São Paulo, sendo 

1.457 no município de São Paulo e 369 nos demais municípios. 

- Renda – renda média familiar por faixa de salário mínimo; 1 a 3 salários mínimos 

(Cr$ 71.864,00), de 1 a 5 salários mínimos (Cr$ 109.972,00), 1 a 30 salários 

mínimos (Cr$ 283.169,00). Esses valores equivaliam a 2,07, 3,16 e 8,14 salários 

mínimos da época, respectivamente. 
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- Estrutura orçamentária – 1 a 3 salários mínimos, 1 a 5 salários mínimos e de 1 a 

30 salários mínimos. A agregação dos três estratos passou a gerar o total das 

famílias. 

- Número de bens e serviços pesquisados – passa a 326 bens e serviços 

representando quase 90% das despesas totais das famílias, perfazendo um total 

aproximado de 25.000 cotações. 

- Base de comparação - passa para dezembro de 1986 que permanece em vigor 

até junho de 1996. 

Por fim, a última revisão foi realizada entre dezembro de 1994 e novembro 

de 1995. As principais alterações nessa última revisão foram: 

- Amostra - passou a contemplar 1.536 domicílios do município de São Paulo.  

- Renda – renda familiar por tercil sendo o 1º tercil  = R$ 377,40, 2º tercil = R$ 

934,17 e o 3º tercil = 2.782,90. Para o total, o valor considerado é de R$ 1.365,48. 

- Número de bens e serviços pesquisados – passa a 763 bens e serviços 

representando mais 90% das despesas totais das famílias, perfazendo um total 

aproximado de 50.000 cotações. 

- Base de comparação - passa para junho de 1996. 

Vale ressaltar que apesar das três revisões, o modelo estatístico não se 

alterou. Até hoje o ICC - Índice de Custo de Vida – DIEESE Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos é calculado com base 

na Fórmula de Laspeyres. 

Uma observação conforme Stevenson (2001) que merece destaque é a lembrança 

de que ao passar do tempo, os hábitos de consumo se modificam devido aos 

avanços tecnológicos, aumento de qualidade e lançamento de novos produtos 

trazendo distorções nas comparações dos resultados no decorrer das séries 

calculadas através de “cestas de produtos” diferentes. Na verdade, a cada revisão 

da “cesta de produtos” acontece uma ruptura da série. 
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ANEXO I  
Questionário - “Terceirização e Estratégia Competitiva” 

 
 
Razão Social da Empresa: _________________________________________________ 
 
 
CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica________________________ 
 
 
1.Com referência às afirmações abaixo:  
        Concordo   Concordo   Discordo 
                em parte 
ρ A logística representa vantagem competitiva para sua empresa    ρ            ρ        ρ  
ρ Seus clientes estão cada vez mais dando importância  
     aos serviços logísticos         ρ            ρ        ρ  
ρ Utilizar provedores de serviço logístico é fator chave 
     para satisfazer  clientes         ρ            ρ        ρ 
 
 
 
2. Dentro de sua empresa, qual o nível hierárquico do principal executivo de logística?  
 
ρ 1º Nível (Presidência) ρ 2º Nível (Diretoria)      ρ 3º Nível (Gerência Sênior) 
ρ 4º Nível (Gerência Intermediária)        ρ 5º Nível (Gerência Operacional) 
 
 
 
3. Qual é o percentual de custos logísticos em sua empresa em relação ao seu faturamento 
médio mensal?  
 
ρ Menos de 1% do faturamento   ρ Entre 1 e 3% 
ρ Entre 3 e 5%     ρ Entre 5 e 7% 
ρ Entre 7 e 9%     ρ Entre 9 e 11% 
ρ Entre 11 e 15%     ρ Entre 15 e 20% 
ρ Mais de 20% do faturamento 
 
 
 
4. Das atividades logísticas abaixo mencionadas, quais se aplicam a sua empresa e por 
quem são  desenvolvidas? (múltipla resposta) 
        Pela empresa   Por terceiros 
  
ρ Gestão de estoques       ρ  ρ 
ρ Armazenagem       ρ  ρ    
ρ Transporte de Distribuição      ρ  ρ     
ρ Desenvolvimento de Projetos / Soluções Logísticas  ρ  ρ     
ρ Desembaraço Aduaneiro      ρ  ρ     
ρ Transporte de Transferência     ρ  ρ     
ρ Transporte de Suprimento      ρ  ρ     
ρ Gerenciamento de Transporte Multimodal   ρ  ρ     
ρ Montagem de Kits       ρ  ρ     
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ρ Milk Run        ρ  ρ      
 
5. Para as empresas que não terceirizam e desenvolvem as atividades internamente, quais os 
motivos para não terceirizar? 
 
ρ Os preços cobrados pelos provedores de serviço logístico são elevados 
ρ Os custos totais não se reduziriam 
ρ Os s níveis de serviço logístico desejados poderiam não ser atingido 
ρ Os provedores de serviço logístico não utilizam tecnologia de informação adequada 
ρ A empresa tem maior capacidade para propor novas soluções logísticas 
ρ O tempo e esforço gerenciais gastos com logística não diminuiriam 
ρ A empresa poderia perder flexibilidade nas operações logísticas 
ρ A empresa tem mais capacidade que provedores de serviço logístico na execução das  
    atividades operacionais 
ρ A possibilidade de aumento da terceirização logística não foi totalmente avaliada 
ρ A empresa poderia perder o controle das atividades logísticas 
ρ Possíveis dificuldades no relacionamento entre empresas e o provedor de serviço 
logístico 
ρ A utilização de ativos da própria empresa não seria reduzida 
ρ A logística é muito  importante para ser terceirizada 
ρ Seria necessário divulgar informações confidenciais da empresa 
 
 
6. Para as empresas que tem atividades terceirizadas, em que período foi efetuado a 
terceirização? 
 
 

     Antes 2002 Entre 2002 e 2003    Entre 2004 e 2005 
 
ρ Gestão de estoques           ρ   ρ   ρ  
ρ Armazenagem           ρ   ρ   ρ 
ρ Transporte de Distribuição          ρ   ρ   ρ 
ρ Desenvolvimento de  
   Projetos / Soluções Logísticas         ρ   ρ   ρ 
ρ Desembaraço Aduaneiro          ρ   ρ   ρ 
ρ Transporte de Transferência         ρ   ρ   ρ 
ρ Transporte de Suprimento          ρ   ρ   ρ  
ρ Gerenciamento de Transporte 
    Multimodal            ρ   ρ   ρ 
ρ Montagem de Kits           ρ   ρ   ρ 
ρ Milk Run            ρ   ρ   ρ 
 
 
 
7. Existindo intenção para terceirizar em 2006 e 2007, ou projeto de ampliação da 
terceirização hoje existente,  em que áreas se realizarão? (múltipla resposta) 
 
 

ρ Gestão de estoques   ρ Armazenagem 
ρ Transporte de Distribuição  ρ Desenvolvimento de Projetos / Soluções Logísticas 
ρ Desembaraço Aduaneiro  ρ Transporte de Transferência 
ρ Transporte de Suprimento  ρ Gerenciamento de Transporte Multimodal 
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ρ Montagem de Kits   ρ Milk Run 
 
 
 
8. Para as empresas que terceirizam ou pretendem terceirizar nos próximos 2 anos, quais os 
motivos que levam uma empresa a terceirizar atividades logísticas? 
 
 

ρ Reduzir custos 
ρ Focar no core business 
ρ Adquirir maior flexibilidade nas operações logísticas 
ρ Reduzir o investimento em ativos 
ρ Aumentar os níveis de serviço logístico 
ρ Trazer para a empresa maior eficiência na execução das atividades operacionais 
ρ Trazer para a empresa maior know-how para geração de novas soluções logísticas 
ρ Melhorar as Tecnologias de Informação utilizadas 
ρ Aumentar o controle das atividades logísticas 
ρ Expandir mercados 
 
9. Para as empresas que terceirizam atividades logísticas, qual o grau de satisfação? 
 

ρ Muito insatisfeito      ρ Insatisfeito       ρ Indiferente       ρ Satisfeito       ρ Muito satisfeito 
 
10. Resultados obtidos após a contratação de provedores de serviços logísticos: 
 

       Piorou    Manteve-se estável   Melhorou 
ρ Custo logístico das atividades terceirizadas    ρ  ρ        ρ 
ρ Utilização de ativos logísticos pela empresa    ρ  ρ        ρ 
ρ Nível de serviço logístico aos clientes       ρ  ρ        ρ 
ρ Tempo e esforço gasto com logística     ρ  ρ        ρ 
ρ Flexibilidade nas operações logísticas      ρ  ρ        ρ 
ρ Qualidade na execução de atividades operacionais    ρ  ρ        ρ  
ρ Qualidade das novas soluções logísticas propostas ρ  ρ        ρ 
ρ Utilização de tecnologia de informação     ρ  ρ        ρ 
 
11. Relacionamento do terceiro com a empresa e grau de satisfação com o serviço prestado: 

Muito insatisfeito  Insatisfeito  Indiferente  Satisfeito  Muito satisfeito 
ρ È uma parceria    ρ       ρ          ρ     ρ  ρ 
ρ É uma prestação de serviço  ρ       ρ          ρ     ρ  ρ 
 
12. Sua empresa utiliza software para suporte de atividades logísticas? 
      Sim  Não  Não se aplica 
ρ Rastreamento de veículos     ρ    ρ   ρ 
ρ Roteirização       ρ    ρ   ρ 
ρ Programação e embarque     ρ    ρ   ρ 
ρ Radio freqüência      ρ      ρ   ρ 
ρ Código de barras      ρ    ρ   ρ 
ρ Separação       ρ    ρ   ρ 
ρ Endereçamento      ρ    ρ   ρ 
ρ Auditoria de frete      ρ    ρ   ρ 
ρ Previsão de vendas      ρ    ρ   ρ 
ρ Programação de compras     ρ    ρ   ρ 
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ρ Sistema de processamento de pedido    ρ    ρ   ρ  
ρ Sistema de administração de fornecedores   ρ    ρ   ρ 
ρ Informação do status da carga para o cliente   ρ    ρ   ρ  
ρ EDI        ρ    ρ   ρ 
ρ Sistema ERP       ρ    ρ   ρ 
ρ Gerenciamento do estoque no cliente    ρ    ρ   ρ 
13. De quem é a propriedade/licença dos sistemas utilizados 
      Empresa     Operador logístico     Não se aplica 
ρ Rastreamento de veículos        ρ   ρ  ρ 
ρ Roteirização            ρ   ρ  ρ 
ρ Programação e embarque        ρ   ρ  ρ 
ρ Radio freqüência         ρ   ρ  ρ 
ρ Código de barras         ρ   ρ  ρ 
ρ Separação          ρ   ρ  ρ 
ρ Endereçamento         ρ   ρ  ρ 
ρ Auditoria de frete         ρ   ρ  ρ 
ρ Previsão de vendas         ρ   ρ  ρ 
ρ Programação de compras        ρ   ρ  ρ 
ρ Sistema de processamento de pedido       ρ   ρ  ρ 
ρ Sistema de administração de fornecedores      ρ   ρ  ρ 
ρ Informação do status da carga para o cliente       ρ   ρ  ρ 
ρ EDI           ρ   ρ  ρ 
ρ Sistema ERP             ρ   ρ  ρ 
ρ Gerenciamento do estoque no cliente       ρ   ρ  ρ  
 
 
 
14. Sua empresa pretende implantar softwares até 2007? 
      Sim  Não Já utiliza  Não se aplica 
ρ Rastreamento de veículos    ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Roteirização      ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Programação e embarque    ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Radio freqüência     ρ  ρ     ρ   ρ  
ρ Código de barras     ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Separação      ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Endereçamento     ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Auditoria de frete     ρ  ρ     ρ   ρ  
ρ Previsão de vendas     ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Programação de compras    ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Sistema de processamento de pedido   ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Sistema de administração de fornecedores   ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Informação do status da carga para o cliente  ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ EDI       ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Sistema ERP      ρ  ρ     ρ   ρ 
ρ Gerenciamento do estoque no cliente    ρ  ρ     ρ   ρ 
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Anexo II (na integra) 

Tabela de Natureza Jurídica – PAS – Pesquisa Anual de Serviços - IBGE 

CONCLA–Comissão Nacional de Classificação – Tabela de Natureza Jurídica 

Atualizada pela Resolução CONCLA nº 1, de 28/12/2005 

1. Administração Pública 
101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal 
102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 
103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal 
104-0 - Órgão Público do Poder Legislativo Federal 
105-8 - Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal 
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 
107-4 - Órgão Público do Poder Judiciário Federal  
108-2 - Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 
110-4 - Autarquia Federal 
111-2 - Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 
112-0 - Autarquia Municipal 
113-9 - Fundação Federal 
114-7 - Fundação Estadual ou do Distrito Federal 
115-5 - Fundação Municipal 
116-3 - Órgão Público Autônomo Federal 
117-1 - Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal 
118-0 - Órgão Público Autônomo Municipal 
 
2. Entidades Empresariais 
201-1 - Empresa Pública 
203-8 - Sociedade de Economia Mista 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
207-0 - Sociedade Empresária em Nome Coletivo 
208-9 - Sociedade Empresária em Comandita Simples 
209-7 - Sociedade Empresária em Comandita por Ações 
210-0 - Sociedade Mercantil de Capital e Indústria (extinta pelo Código Civil de 2002) 
212-7 - Sociedade em Conta de Participação 
213-5 - Empresário (Individual) 
214-3 - Cooperativa 
215-0 - Consórcio de Sociedades 
216-0 - Grupo de Sociedades 
217-8 - Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 
219-4 - Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira 
220-8 - Entidade Binacional Itaipu 
221-6 - Empresa Domiciliada no Exterior 
222-4 - Clube/Fundo de Investimento 
223-2 - Sociedade Simples Pura 
224-0 - Sociedade Simples Limitada 
225-9 - Sociedade Simples em Nome Coletivo 
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226-7 - Sociedade Simples em Comandita Simples 
 
3. Entidades sem Fins Lucrativos 
303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório) 
304-2 - Organização Social 
305-0 - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 
306-9 - Outras Formas de Fundações Mantidas com Recursos Privados 
307-7 - Serviço Social Autônomo 
308-5 - Condomínio Edilício 
309-3 - Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola) 
310-7 - Comissão de Conciliação Prévia 
311-5 - Entidade de Mediação e Arbitragem 
312-3 - Partido Político 
313-0 - Entidade Sindical 
320-4 - Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras 
321-2 - Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior 
322-0 - Organização Religiosa  
323-9 - Comunidade Indígena  
399-9 - Outras Formas de Associação 
 
4. Pessoas Físicas 
Nota: O detalhamento da categoria 4 Pessoas Físicas é voltado ao atendimento de 
necessidades específicas dos órgãos usuários da Tabela de Natureza Jurídica, com o 
cuidado de serem definidos códigos numéricos diferentes para cada caso. Os códigos 
abaixo especificados referem-se a segmentos da categoria jurídica Pessoas Físicas definidos 
para uso na SRF (código 401-4), de acordo com a legislação tributária, e para uso do INSS 
(códigos 402-2 e 408-1), de acordo com a legislação previdenciária. Fica em aberto a 
definição de novos códigos para necessidades específicas de outros órgãos usuários da 
tabela.  
401-4 - Empresa Individual Imobiliária 
402-2 - Segurado Especial 
408-0 - Contribuinte individual 
409-0 - Candidato a Cargo Político Eletivo 
 
5.Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 
500-2 - Organização Internacional e Outras Instituições Extraterritoriais 
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ANEXO III (na integra) 
 
       Descrição das variáveis – PAS - Pesquisa Anual de Serviços - IBGE 
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Anexo IV (na integra) 
 

Questionário - PAS – Pesquisa Anual de Serviços 
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Anexo IV -  continuação 
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      Anexo IV - continuação 
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    Anexo IV - continuação 
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      Anexo IV - continuação 
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        Anexo IV - continuação 
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       Anexo IV - continuação 
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       Anexo IV - continuação 
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ANEXO V 
 

Detalhamento dos índices produzidos pela Antaq – Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 

 
Movimentação de Cargas nos Portos e nos Terminais 
 

- Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais de uso 
privativo e distribuição espacial, por natureza 

 
- Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais de uso 

privativo e composição estrutural, por natureza 
 

- Movimentação Total de Cargas nos portos organizados, por natureza 
 

- Movimentação Total de cargas nos terminais de uso privativo, por natureza 
 

- Movimentação total de cargas nos portos organizados, por sentido 
 

- Movimentação total de cargas nos terminais de uso privativo, por sentido 
 

- Movimentação total de cargas nos portos organizados, por navegação 
 

- Movimentação total de cargas nos terminais de uso privativo, por navegação. 
 
 
Carga Desembarcada e Carga Embarcada nos Portos e nos Terminais 
 

- Carga desembarcada nos portos 
 

- Carga desembarcada nos terminais de uso privativo, na navegação de longo 
curso, por natureza 

 
- Carga embarcada nos portos organizados, na navegação de longo curso, por 

natureza 
 

- Carga embarcada nos terminais de uso privativo, na navegação de longo curso, 
por natureza 

 
- Carga desembarcada nos portos organizados, na navegação de cabotagem, por 

natureza 
 

- Carga desembarcada nos terminais de uso privativo, na navegação de 
cabotagem, por natureza. 
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Movimentação Cargas nos Portos, por Sentido, Natureza e Navegação 
 

- Carga embarcada nos portos 
 

- Carga embarcada nos terminais de uso 
 

- Carga desembarcada nos portos 
 

- Carga desembarcada nos terminais de uso 
 

- Carga embarcada nos portos organizados, em outras navegações, por natureza 
 

- Carga embarcada nos terminais de uso privativo, em outras navegações, por 
natureza. 

 
 
Movimentação de Contêineres nos Portos e Terminais 
 

- Evolução da movimentação total de contêineres, nos portos organizados e 
terminais de uso privativo, por quantidade, teu e peso 

 
- Movimentação geral de contêineres, nos portos organizados e terminais de uso 

privativo, por sentido 
 

- Movimentação de contêineres de 20’ e 40’ nos portos organizados e terminais de 
uso privativo, na navegação de longo curso, por sentido 

 
- Movimentação de contêineres de 20’ e 40’, nos portos organizados e terminais 

de uso privativo, na navegação de cabotagem, por sentido 
 

- Evolução da movimentação de contêineres, nos portos organizados e terminais 
de uso privativo, por quantidade, teu e peso na navegação de longo curso 

 
- Evolução da movimentação de contêineres, nos portos organizados e terminais 

de uso privativo, por quantidade, teu e peso na navegação de cabotagem 
 
 
Evolução da Movimentação de Cargas nos Portos e Terminais 
 

- Movimentação total das principais mercadorias, por sentido 
 

- Evolução da movimentação de cargas, por natureza e total 
 

- Evolução da movimentação de cargas, por navegação e total 
 

- Evolução da movimentação de cargas no longo curso, vinculada ao comércio 
exterior, por sentido, nos portos organizados e terminais de uso privativo. 
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Evolução Geral da Movimentação de Cargas nos Portos e Terminais 
 

- Evolução da movimentação geral de cargas nos portos organizados e terminais 
de uso privativo 

 
- Evolução da movimentação geral de cargas nos portos organizados e terminais 

de uso privativo, por sentido 
 

- Evolução da movimentação geral de cargas nos portos organizados e terminais 
de uso privativo, por sentido 

 
- Evolução da movimentação geral de cargas, nos portos organizados e terminais 

de uso privativo, na navegação de longo curso 
 

- Evolução da Movimentação geral de cargas, nos portos organizados e terminais 
de uso privativo, na navegação de cabotagem 

 
- Evolução da movimentação geral de cargas, nos portos organizados e terminais 

de uso privativo, em outras navegações 
 

- Evolução da movimentação geral de cargas, nos portos organizados e terminais 
de uso privativo, por natureza 

 
- Movimentação de embarcações, nos portos organizados e terminais de uso 

privativo e distribuição espacial, por tipo de navegação 
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Anexo VI 
 
“Projeto piloto – Indicador de Custo Proporcional de Logística” e Manual de 
preenchimento 
 
Este questionário é de interesse científico e será usado como piloto para elaboração e defesa 
de dissertação de mestrado que está sendo cursado por mim na Faculdade de Engenharia 
Naval e Oceania – Universidade de São Paulo.   Agradeço a todos que puderem auxiliar no 
preenchimento do mesmo. 
 
 
Razão Social da Empresa ____________________________________________________ 
Número de empregados _____________________________________________________ 
CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica________________________ __ 
 
 
1. Com referência às afirmações abaixo:    Concordo   Concordo   Discordo 
          em parte 
a)- A logística representa vantagem competitiva para sua empresa       ρ        ρ         ρ 
b)- Seus clientes estão, cada vez mais, dando importância 
 aos serviços logísticos                ρ       ρ         ρ 
 
2. Na sua empresa, as atividades relacionadas à área de logística são desenvolvidas: 
ρ Pela própria empresa ρ Através de PSL – Provedores de Serviços de Logística 
ρ Pelos dois (empresa e com PSL – Provedores de Serviços de Logística) 
 
3. Qual é o percentual geral dos custos logísticos em sua empresa em relação ao seu 
faturamento médio mensal?  
 
ρ Menos de 1% do faturamento   ρ Entre 1 e 3% 
ρ Entre 3 e 5%     ρ Entre 5 e 7% 
ρ Entre 7 e 9%     ρ Entre 9 e 11% 
ρ Entre 11 e 15%     ρ Entre 15 e 20% 
ρ Mais de 20% do faturamento 
 
4. Qual(is) o(s) modal(is) usado(s) por sua empresa com relação ao transporte de matérias-
primas? (múltipla escolha). 
 
ρ rodoviário   ρ ferroviário     ρ marítimo      ρ aéreo   ρ fluvial ρdutoviário 
 
 
5. Qual a distribuição percentual dos custos de transporte relacionados a matérias-primas 
nos modais utilizados por sua empresa (a soma dos percentuais deve totalizar 100%) 
 

____% rodoviário ____% ferroviário ____% marítimo 
 

 ____% aéreo              _____% fluvial ____% dutoviário 
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6. Qual(is) o(s) modal(is) usado(s) por sua empresa com relação ao transporte de produtos 
acabados? (múltipla escolha). 
 
ρ rodoviário   ρ ferroviário     ρ marítimo      ρ aéreo         ρ fluvial      ρdutoviário 
 
7. Qual a distribuição percentual dos custos de transporte relacionados a produtos acabados 
nos modais utilizados por sua empresa (a soma dos percentuais deve totalizar 100%) 
 

____% rodoviário ____% ferroviário ____% marítimo 
 

 ____% aéreo              _____% fluvial ____% dutoviário 
 
8. Das atividades logísticas abaixo mencionadas, quais se aplicam a sua empresa e qual a 
participação percentual no total dos custos logísticos em relação ao faturamento médio 
mensal (múltipla resposta) 
         
ρ Administração      (____%) 
ρ Recepção e Expedição     (____%) 
ρ Embalagem       (____%) 
ρ Processamento de Pedidos     (____%) 
ρ Gestão de estoques      (____%) 
ρ Armazenagem      (____%) 
ρ Transporte de Distribuição     (____%) 
ρ Gastos com Sistemas de Informação   (____%) 
ρ Transporte de Suprimento     (____%) 
 
 
Instruções para preenchimento: 
 
1. Informar se concorda , não concorda ou concorda parcialmente com as afirmações dos 
itens a e b 
 
2. Definir quem é responsável pelas atividades relacionadas à área de logística 
desenvolvidas pela empresa. 
 
3. Localizar dentro das faixas indicadas, qual melhor representa o percentual dos custos 
logísticos na empresa tomando como base de comparação o faturamento médio mensal. 
 
4. Indicar os modais utilizados para movimentação das matérias-primas utilizadas pela 
empresa. 
 
5. Informar como estão distribuídos percentualmente os custos de transporte relacionados a 
matérias-primas nos modais utilizados por sua empresa. 
 
6. Indicar os modais utilizados para movimentação dos produtos acabados  de sua empresa. 
 
7. Informar como estão distribuídos percentualmente os custos de transporte de produtos 
acabados nos modais utilizados por sua empresa. 
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8. Informar a distribuição percentual dos custos em relação ao faturamento médio mensal 
nas atividades logísticas. 
Definição das atividades logísticas conforme Ballou (1993) 
 
Administração – Atividade que resume, apóia, e direciona as demais atividades de 
logística. 
 
Recepção e expedição –Atividade diretamente ligada ao recebimento das matérias-
primas/devoluções  e expedição de produtos acabados. 
 
Embalagem de proteção – A logística tem como um de seus objetivos, movimentar bens 
sem danificá-los ao menor custo possível, portanto são necessárias algumas vezes 
embalagens adequadas para empacotamento. 
 
Processamento de pedidos - Atividade primária que dá inicio ao processo de 
movimentação de produtos e entrega de serviços. 
 
Gestão de estoques – a dificuldade de atender as demandas de imediato, faz com que as 
empresas mantenham estoques de segurança. O custo ora pesquisado, está relacionado à 
manutenção dos estoques desses estoques. 
 
Armazenagem – Para manter os estoques que podem gerar equilíbrio entre oferta e 
demanda, é necessário ter lugares adequados, com localização, dimensão e arranjo físico de 
trazem custos às empresas. 
 
Transporte de Distribuição – Atividade diretamente relacionada à movimentação dos 
produtos acabados. Pode-se definir transporte como a junção de vários meios para se 
movimentar produtos. 
 
Gastos com Sistema de Informação – Gestão das informações quanto aos gastos 
relacionados a serviços logísticos. Informação  como localização dos clientes, níveis de 
estoque facilitam o controle dos custos dessas atividades. 
 
Transporte de Suprimento – a mesma definição de Transporte de Distribuição, no 
entanto, levando-se em consideração agora as matérias-primas para produção. 
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ANEXO VII (na integra) 
 

Nota de esclarecimento sobre a metodologia do INA 
 

Paulo Picchetti – fevereiro 2006 
 

 A nova metodologia do cálculo do INA, adotada a partir de setembro de 2004, deve 

ser entendida como um índice de mensuração da atividade econômica, não levando em 

consideração, apenas uma variável exclusiva, pelo contrário, se busca construir uma 

resultante de todas múltiplas variáveis envolvidas na atividade industrial. São elas: vendas 

reais, horas trabalhadas na produção, nível de utilização da capacidade instalada. Assim, 

trata-se de uma abordagem diferente à adotada, por exemplo, pelo IBGE que mede 

diretamente a produção física de cada empresa industrial da amostra, para formar um 

número-índice tal como divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Neste caso, 

mede-se, por exemplo, a quantidade de automóveis produzidos, as toneladas de chapa de 

aço e os quilogramas de comprimidos. 

 No caso do INA, as variáveis do Levantamento de Conjuntura da FIESP são 

analisadas por um modelo (referência: Stock e Watson [1991]), cuja finalidade é estimar 

um componente, não diretamente observado, que representa o movimento comum entre 

essas variáveis. Isto é, como se pretende medir a atividade industrial, e não uma variável 

específica, o INA representa uma resultante das variáveis componentes do Levantamento 

de Conjuntura. Dessa forma, por exemplo, num determinado mês as vendas reais caem, as 

horas trabalhadas e o nível de utilização da capacidade instalada sobem, o INA busca 

responder para onde está indo a atividade industrial, ou seja, qual a resultante destas várias 

forças. 

Esse modelo utiliza as informações contidas no contexto das variáveis, o que 

resultada em aspectos importantes para a interpretação dos resultados. É importante 

destacar que o modelo leva em conta não só o comportamento dessas variáveis naquele 

momento, mas também a tendência de comportamento dessas variáveis durante um longo 

período. Como conseqüência disso, oscilações bruscas no comportamento de uma ou mais 

variáveis em um determinado período isolado são ponderadas de forma a atenuar seus 

efeitos, tanto com relação a desvios de sua tendência temporal, quanto com relação a 

desvios significativos em comparação com as outras variáveis analisadas.  
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O gráfico abaixo permite a visulização das taxas de variações mensais de três 

variáveis do Levantamento de Conjuntura (Horas Trabalhadas na Produção, Total de 

Vendas Reais, e Nível de Utilização da Capacidade Instalada), e da produção medida pelo 

IBGE: 
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Podemos notar que, apesar do movimento conjunto entre todas essas variáveis ser 

facilmente verificado, o montante das oscilações é muito diferente entre elas, sendo que 

essas diferenças não são constantes ao longo do tempo. 

 O objetivo da atual metodologia do INA é justamente “filtrar” essas oscilações 

mais fortes, de forma a revelar a tendência mais clara de comportamento comum entre as 

variáveis. 

 Assim, não se pode interpretar o “nível de atividade” tal como mensurado pelo INA 

como uma média ponderada mecanicamente obtida a partir das variáveis do levantamento 

de conjuntura, na medida em que a tendência dessas variáveis em horizontes de tempo mais 

longos ajuda a compor o número obtido a cada mês a partir das variações observadas pelo 

Levantamento de Conjuntura.  

 O resultado prático mostra uma série cujo padrão de comportamento é mais 

“suave”, isto é, oscila menos, que o encontrado, tanto no Levantamento de Conjuntura 
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quanto nas séries de produção física mensuradas por outras instituições. Em termos 

estatísticos temos uma série do INA cuja variância é menor que o das outras variáveis, mas 

que preserva a informação fundamental da tendência de longo prazo, apontando também os 

pontos de inflexão, isto é, quando a série muda a tendência de crescimento para 

decrescimento ou o contrário. 

A diferença está em que as oscilações do INA não são tão significativas quando 

comparadas às observadas nas outras variáveis, o que se reflete em taxas de variação 

numéricas menores. O gráfico abaixo permite visulizar essas informações comparando as 

evoluções das duas séries medidas por seus números-indice: 
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Podemos ver que o INA mostra a tendência apresentada pela medida de produção física do 
IBGE, mas com menor oscilação ao longo do tempo, constituindo a idéia de um indicador 
do “nível de atividades” mais estável para a indústria paulista. É importante ressaltar que 
não se trata de questionar o mérito relativo das duas medidas, mas sim de entender suas 
diferenças de forma a interpretá-las corretamente.  
 

Referência:  Stock, J. e Watson, M. [1991], “A probability model of coincident economic 

indicators”, em Lahiri, K. e Moore, G. (editores): Leading Economic Indicators: New 

Approaches and Foreasting Records, Cambridge University Press.  
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ANEXO VIII  -   
IPA - Ìndice de Preços no Atacado 
SERIE fev/07 
A0160361 366,05 
A0160371 416,881 
A0160469 340,202 
A0160477 402,683 
A0160485 340,514 
A0160493 280,438 
A0160507 463,219 
A0160515 480,468 
A0160523 399,216 
A0160531 320,955 
A0160541 390,757 
A0160558 275,13 
A0160574 214,387 
A0160582 110,612 
A0160590 387,259 
A0160612 275,52 
A0160620 231,561 
A0160647 305,97 
A0160655 297,282 
A0160681 272,875 
A0160698 331,132 
A0160701 381,476 
A0160711 219,024 
A0160868 345,682 
A0201467 291,589 
A0161570 372,679 
A0160728 525,236 
A0160736 673,852 
A0160744 356,995 
A0160752 420,577 
A0160760 360,148 
A0160787 189,121 
A0160795 244,902 
A0160809 219,408 
A0160817 187,011 
A0160825 122,818 
A0160833 192,847 
A0160841 240,713 
A0160851 285,89 
A0161422 198,784 
A0161430 300,97 
A0161449 289,812 
A0161503 289,41 
A0161546 312,322 
A0161554 256,57 
A0161562 329,065 
A0161384 345,652 
A0161392 341,675 
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Questionário da Pesquisa Levantamento de Conjuntura 

ANEXO IX – (na integra) 
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ANEXO X  
Sindicatos Patronais 

SINDICATOS  

SIND. DA INDÚSTRIA DE ABRASIVOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA ALIMENTAR DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES 
CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS/SIMILARES DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO, METAIS E FERRAMENTAS EM GERAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE AZEITE E ÓLEOS ALIMENTÍCIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS EM GERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE FRANCA 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, TREFILAÇÃO E LAMINAÇÃO DE METAIS 
NÃO FERROSOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE CURTIMENTO DE COUROS E PELES NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS E CONSTRUÇÕES METÁLICAS DO ESTADO DE SÃO. 
PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE ESTAMPARIA DE METAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND IND DE FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL;TINTURARIA, ESTAMPARIA E BENEFIC; DE 
LINHAS, ARTIG. DE CAMA, MESA E BANHO, DE NÃO-TECIDOS E DE FIBRAS ARTIFIC. E 
SINTÉTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SIND. DA INDÚSTRIA DE LÂMPADAS E APARELHOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
SIND. DA INDÚSTRIA DE MALHARIA E MEIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
                                                                                                                                        CONTINUA 
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ANEXO X – Sindicatos Patronais                                     CONTINUAÇÃO 
 
 
SINDICATOS 
SIND. DA IND. DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA IND. MÓVEIS JUNCO,VIME,VASS.,ESCOVAS, PINCÉIS DO EST. DE S. PAULO 
 
SIND. DA IND.DE PAPEL, CELULOSE E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL NO ESTADO S. PAULO
 
SIND. DA INDÚSTRIA DO PAPELÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA IND. PARAFUSOS, PORCAS, REBITES E SIMILARES NO EST.DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA IND. DE PERFUMARIA E ART. DE TOUCADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CACAU, CHOCOLATES, BALAS E DERIVADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
SIND. DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS INDUSTRIAIS E DA PETROQUÍMICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE PROTEÇÃO, TRATAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE SUPERFÍCIES DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
SIND. DA IND. REFRIGERAÇÃO, AQUE. E TRAT. DE AR NO EST.DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE RELOJOARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. DA IND. DE VIDROS E CRISTAIS PLANOS E OCOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
SIND. INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA DE MAT. E EQUIP. FERROVIÁRIOS E RODOVIÁRIOS 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL 
 
SIND. NACIONAL DA IND. DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA DE FORJARIA 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA FERTILIZANTES 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E CAMELBACK 
 
SIND. NACIONAL DA INDÚSTRIA  DE TREFILAÇÃO E LAMINAÇÃO DE METAIS FERROSOS 
  
SIND. AUTOVEICULOS (ELABORADO INTERNAMENTO FIESP) 
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Anexo XI 
 

Questionário “Pesquisa de Nível de Emprego Industrial do Estado 
de São Paulo” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
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Anexo XII  
 
Universo de investigação Pesquisa de Nível de Emprego Industrial do Estado 
de São Paulo 

 
 

 

[10,30) [30,100) [10,100) [100,500) 500 ou mais

15%-PO<35% 50%-PO<45%

Total % 20%-PO>=35% 70%-PO>=45% Total %

18 Vestuário 3.355 69 20 11 4 104 3,10 114.647 1.962 1.913 4.577 4.565 13017 11,35
20 Madeira 613 13 4 3 1 21 3,43 23.068 374 383 1.350 1.286 3.393 14,71
22 Ediçao 1.449 28 9 9 5 51 3,52 69.923 802 870 3.887 7.111 12.670 18,12
26 MinNãoMet. 1.636 31 12 11 8 62 3,79 77.930 882 1.165 4.280 6.485 12.812 16,44
28 Metal 3.671 69 28 18 5 120 3,27 158.632 1.972 2.675 7.640 8.941 21.228 13,38
36 Móveis 1.976 38 14 10 5 67 3,39 81.297 1.090 1.306 3.763 5.952 12.111 14,90
15 Alim.Bebidas 2.687 32 32 63 127 4,73 288.301 3.061 14.818 92.971 110.850 38,45
17 Têxtil 1.498 20 19 14 53 3,54 113.374 1.931 8.324 18.031 28.286 24,95
19 Couro 1.264 18 8 6 32 2,53 74.333 1.705 3.638 8.640 13.983 18,81
21 Papel 758 11 14 7 32 4,22 61.449 1.033 5.847 7.179 14.059 22,88
23 Álcool 79 1 3 9 13 16,46 20.573 98 1.034 9.785 10.917 53,06
24 Química 1.874 26 32 17 75 4,00 157.781 2.502 14.145 20.839 37.486 23,76
25 Borracha 2.656 38 28 7 73 2,75 157.208 3.642 11.794 14.127 29.563 18,81
27 Metalurgia 923 13 8 3 24 2,60 71.334 1.236 3.788 12.580 17.604 24,68
29 Maq.Equip. 2.578 36 18 14 68 2,64 162.344 3.472 6.979 25.066 35.517 21,88
30 Escrit.Inform 144 2 2 2 6 4,17 12.304 194 871 2.870 3.935 31,98
31 MaqApElétricos 1.003 13 13 8 34 3,39 68.442 1.260 5.428 9.046 15.734 22,99
32 Eletrônico 389 6 7 2 15 3,86 29.804 566 3.065 3.926 7.557 25,36
33 Médico,Precisão 265 4 3 1 8 3,02 13.955 387 1.323 763 2.473 17,72
34 Automotores 980 12 16 33 61 6,22 198.696 1.159 7.400 89.799 98.358 49,50
35 OutrosTransp 184 3 2 2 7 3,80 24.850 278 835 11.651 12.764 51,36

Total 29.982 248 87 235 267 216 1053 3,51 1.980.245 7.082 8.312 22.524 114.786 361.613 514.317 25,97

Amostra Amostra

Número de ULs Pessoal Ocupado

Total da 
população

[10,30) [30,100) [10,100)
CNAE

[100,500) 500 ou 
mais

Total da 
população 5%5% 5%
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Anexo XIII 
 
Pesos dos Setores Industriais – Pesquisa de Nível de Emprego Industrial do 
Estado de São Paulo 
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Peso do Setor no Total da Indústria 5,8 1,2 3,5 3,9 7,9 4,1 15,2 5,6 3,8 3,0 1,3

Pequenas Empresas (10 a 29) 33,8 30,7 23,0 22,2 24,6 27,0 - - - - -
Pequenas Empresas (30 a 99) 33,5 33,1 23,6 28,1 33,8 30,1 19,5 33,9 46,4 31,8 6,0
Médias Empresas (100 a 499) 26,5 26,6 34,5 33,1 31,0 28,5 30,3 35,7 32,1 44,4 22,3
Grandes Empresas (500 ou mais) 6,3 9,7 18,8 16,7 10,6 14,4 50,2 30,3 21,5 23,8 71,7
Soma dos Pesos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Peso do Setor no Total da Indústria 7,8 7,8 3,5 8,1 0,6 3,5 1,4 0,9 9,9 1,3

Pequenas Empresas (10 a 29) - - - - - - - - - -
Pequenas Empresas (30 a 99) 30,8 45,3 31,9 42,3 30,6 35,4 35,0 50,4 10,8 19,0
Médias Empresas (100 a 499) 43,0 37,5 34,1 27,9 27,6 38,6 46,6 41,0 24,5 19,4
Grandes Empresas (500 ou mais) 26,1 17,2 34,0 29,8 41,8 25,9 18,3 8,6 64,7 61,6
Soma dos Pesos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Anexo XIV (na integra) 
 

Questionário  “Pesquisa Sondagem Industrial” 

 
11ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  DDEE  22000077                                                                                          Favor enviar até  XXXX//0044//22000077  

 
 
As informações aqui contidas são de caráter estritamente confidencial, estando vedada à divulgação ou acesso aos dados individuais da 
fonte informante para qualquer empresa, órgão público ou pessoa física. 
Qualquer dúvida, contatar a Confederação Nacional da Indústria – CNI, através do telefone (61) 3317-9472, com Maria Cecília ou se 
preferir através do e-mail: sond.industrial@cni.org.br ou via correio convencional: CNI/PEC - SBN Quadra - 01 Bloco B - 12º andar - 
CEP: 70041-902 - Brasília-DF - Fax: (61) 3317-9400. 
 

  
IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  CCAADDAASSTTRRAAIISS  

  
Razão Social :       
Endereço :        
Bairro  :        
Cidade  :        
U.F.  :     
Cep  :         
Tel.  :        e Fax:       
  
Principal Executivo :       
Cargo   :       
Resp. pelo preenchimento:       
Cargo   :       
E-mail   :       
 
Setor de atividade:         

Data do preenchimento:    /       
 

  
  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  PPAARRAA  OOSS  PPRRÓÓXXIIMMOOSS  SSEEIISS  MMEESSEESS  
1. Com relação ao volume de produção de sua empresa, quais as perspectivas 

para os próximos seis meses? 
 

1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 
 
 

2. Caso sua empresa exporte, indique quais as perspectivas das exportações de sua 
empresa para os próximos seis meses? 

 
1  A empresa não exporta 
 

2  Queda acentuada 
3  Queda 
4  Estabilidade 
5  Aumento 
6  Aumento acentuado 
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3. Com relação ao número de empregados de sua empresa, quais as perspectivas para os próximos seis 
meses? 

 
1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 

 
4. Com relação às compras de matéria-prima de sua empresa, quais as perspectivas para os próximos seis 

meses? 
 

1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 

  
AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  11ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  DDEE  22000077  

  
As informações solicitadas neste bloco referem-se ao 1º trimestre de 2007 comparativamente ao 4º 

trimestre de 2006 
 

5. O volume de produção de sua empresa registrou, no 1º trimestre de 2007: 
 

1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 
 

6. O número de empregados de sua empresa registrou no 1º trimestre de 2007: 
 

1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 
 

7. Assinale no quadro abaixo o nível médio de utilização da capacidade instalada de sua empresa no 1º 
trimestre de 2007: 

 
   1  zero 
   2      1% -  9% 
   3    10% - 19% 
   4    20% - 29% 
   5    30% - 39% 
   6    40% - 49% 
   7    50% - 59% 
   8    60% - 69% 
   9    70% - 79% 
 10    80% - 89% 
 11    90% - 99% 
 12  100% 

 
Se sua empresa opera normalmente sem estoques de produtos finais, passe, por favor, à 
questão 10.  
 
8. Os estoques de produtos finais de sua empresa registraram, no 1º trimestre de 2007: 
 

1  Queda acentuada 
2  Queda 
3  Estabilidade 
4  Aumento 
5  Aumento acentuado 
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9. Os estoques de produtos finais no 1º trimestre de 2007 estavam abaixo ou acima do planejado/desejado? 
 

1  Muito abaixo 
2  Abaixo 
3  Iguais aos planejados 
4  Acima 
5  Muito acima 
 

10. A margem de lucro operacional de sua empresa no 1º trimestre de 2007 está: 
 

1  Muito ruim 
2  Ruim 
3  Satisfatória 
4  Boa 
5  Muito boa 
 

11. A situação financeira de sua empresa no 1º trimestre de 2007 está: 
 

1  Muito ruim 
2  Ruim 
3  Satisfatória 
4  Boa 
5  Muito boa 

 
12. O acesso ao crédito de sua empresa no 1º trimestre de 2007 está: 
 

1  Muito difícil 
2  Difícil 
3  Normal 
4  Fácil 
5  Muito fácil 
 

13. Assinale abaixo os itens que constituíram problemas reais para sua empresa no 1º trimestre de 2007:  
(Assinale apenas os três (3) mais importantes) 

 
  1  Falta de demanda 
  2  Distribuição do produto 
  3  Elevada carga tributária 
  4  Competição acirrada de mercado 
  5  Inadimplência dos clientes 
  6  Capacidade produtiva 
  7  Falta de capital de giro 
  8  Falta de financiamento de longo prazo 
  9  Taxas de juros elevadas 
10  Falta de matéria-prima 
11  Alto custo da matéria-prima 
12  Falta de trabalhador qualificado 
13  Taxa de câmbio 
14  Outros – Descreva:       
 
 
 
 
 

EEXXPPEECCTTAATTIIVVAA  DDOO  EEMMPPRREESSÁÁRRIIOO  
 

É extremamente importante que este bloco de perguntas seja respondido pelo principal executivo da 
empresa. 

14. Em comparação com os últimos seis meses, o Sr.(a) diria que as condições gerais da economia brasileira: 
 

1  Pioraram muito 
2  Pioraram 
3  Não se alteraram 
4  Melhoraram 
5  Melhoraram muito 
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15. Em comparação com os últimos seis meses, o Sr.(a) diria que as condições gerais de sua empresa: 
 

1  Pioraram muito 
2  Pioraram 
3  Não se alteraram 
4  Melhoraram 
5  Melhoraram muito 
 

16. Qual a sua expectativa para os próximos seis meses com relação à economia brasileira? 
 

1  Muito pessimista 
2  Pessimista 
3  Indiferente, deve permanecer a mesma  situação 
4  Confiante 
5  Muito confiante  

 
17. Qual a sua expectativa para os próximos seis meses com relação à sua empresa? 
 

1  Muito pessimista 
2  Pessimista 
3  Indiferente, deve permanecer a mesma         situação 
4  Confiante 
5 Muitoconfiante  

 
MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

 
18. Caso sua empresa já tenha requerido licenciamento ambiental, indique quais os principais problemas 

enfrentados. (assinale até três (3) opções): 
 

1  Nunca precisou requerer uma licença ambiental 
2  Não enfrentou qualquer problema 
3  Demora na análise dos pedidos de licenciamento 
4  Dificuldade de identificar e atender aos critérios técnicos exigidos 
5  Dificuldade em identificar especialistas no assunto 
6  Custos de preparação de estudos e projetos para apresentar ao órgão ambiental 
7  Custos dos investimentos necessários para atender às exigências do órgão ambiental 
8  Outros. Especificar:       

 
19. Analisando a relação de sua empresa com os órgãos ambientais, indique os principais problemas 

enfrentados. (assinale até três (3) opções): 
 

1  Nunca se relacionou 
2  Não teve qualquer problema 
3  Requisitos exagerados da regulamentação ambiental 
4  Regulamentação ambiental com custos muito elevados de implantação 
5  Regulamentação ambiental muito complexa 
6  Regulamentação ambiental freqüentemente alterada 
7  Falta de preparo técnico da fiscalização 
8  Comportamento “inadequado” da fiscalização 
9  Outros. Especificar:       

 
 

20. Caso sua empresa tenha adotado procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental, assinale as 
principais razões que levaram a essa decisão.  (assinale até três (3) opções): 

 
1  Não adotou 
2  Atender exigências para licenciamento 
3  Atender regulamentos ambientais 
4  Atender o consumidor com preocupações ambientais 
5  Atender exigências de instituição financeira ou de fomento 
6  Atender reivindicação da comunidade 
7  Atender pressão de organização não governamental ambientalista 
8  Reduzir custos dos processos industriais 
9  Aumentar a qualidade dos produtos 

10  Aumentar a competitividade das exportações 
11  Estar em conformidade com a política social da empresa 
12  Melhorar a imagem perante a sociedade 
13  Outros. Especificar:       
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21. Marque a proporção dos investimentos destinados à proteção ambiental no total dos investimentos da 
sua empresa em 2006 e previstos para 2007: 

 
2006 2007 

previstos 
 

1   Sem investimento 
2   Abaixo de 1% 
3   De 1% a 2% 
4   De 3% a 4% 
5   De 5% a 10% 
6   De 11% a 20% 
7   Acima de 21% 

 
 
 
 
 

CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  
      

Obrigado por sua participação 
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Anexo XV - Pesos para agregação das variáveis - SINDI - Sistema de Indicadores
 Industriais - Federações

Santa Catarina Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,177240 0,180036 0,269215 0,338015 0,273274
Têxteis 0,118041 0,124720 0,112211 0,107976 0,114939
Vestuário e Acessorios 0,166493 0,114623 0,088689 0,065868 0,084352
Madeira 0,100842 0,062099 0,043515 0,033183 0,042628
Papel e celulose 0,037904 0,051474 0,065099 0,050417 0,064932
Borracha e plástico 0,070485 0,071650 0,081799 0,092849 0,082597
Minerais não metalicos 0,067632 0,064073 0,055333 0,042563 0,055875
Produtos de metal 0,041066 0,040818 0,031714 0,028919 0,030971
Máquinas e equipamentos 0,074130 0,119449 0,121501 0,116588 0,118880
Máquinas e materiais elétricos 0,029009 0,046420 0,035349 0,036259 0,037741
Material eletrônico e de comunicações 0,005199 0,006916 0,007182 0,006412 0,006981
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,037835 0,060184 0,047269 0,041197 0,046742
Outros equips. de transporte 0,002727 0,003414 0,002019 0,001522 0,001975
Móveis e Indústrias diversas 0,071397 0,054124 0,039105 0,038232 0,038113

Rio Grande do Sul Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,168005 0,157687 0,200473 0,250700 0,207821
Fumo 0,010391 0,022439 0,048326 0,038173 0,046348
Têxteis 0,016359 0,014716 0,009438 0,011741 0,013064
Vestuário e Acessorios 0,031861 0,019526 0,009731 0,008896 0,010191
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,314352 0,204723 0,132158 0,130695 0,134553
Madeira 0,028235 0,018651 0,009507 0,007894 0,009915
Edicao, impres. e reprodução 0,032622 0,035860 0,016012 0,010425 0,016296
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,002056 0,010887 0,093825 0,028685 0,071217
Química 0,031454 0,074219 0,168400 0,211863 0,171970
Borracha e plástico 0,047946 0,046496 0,036179 0,034900 0,037194
Metalurgia básica 0,017980 0,032812 0,026323 0,018133 0,024553
Produtos de metal 0,064743 0,070721 0,037879 0,031391 0,039219
Máquinas e equipamentos 0,085834 0,119098 0,078822 0,082562 0,081342
Máquinas e materiais elétricos 0,017481 0,022642 0,015285 0,014360 0,015548
Material eletrônico e de comunicações 0,005414 0,009511 0,007712 0,006775 0,007859
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,048644 0,081663 0,061746 0,063482 0,063158
Móveis e Indústrias diversas 0,076624 0,058350 0,048183 0,049325 0,049751

Rio de Janeiro Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,187019 0,122959 0,133698 0,186655 0,139236
Têxteis 0,029372 0,018656 0,013486 0,017706 0,014057
Vestuário e Acessorios 0,121016 0,046909 0,024818 0,028834 0,024016
Papel e celulose 0,027305 0,018097 0,014253 0,018285 0,015542
Edicao, impres. e reprodução 0,081171 0,102103 0,073636 0,046032 0,081501
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,038201 0,125283 0,194851 0,081894 0,166366
Química 0,121681 0,189781 0,186901 0,235406 0,195657
Borracha e plástico 0,068466 0,060815 0,045456 0,054013 0,047469
Minerais não metalicos 0,064736 0,038400 0,035712 0,033426 0,036793
Metalurgia básica 0,058201 0,104502 0,151304 0,186195 0,151314
Produtos de metal 0,082163 0,051226 0,036929 0,044717 0,037977
Máquinas e equipamentos 0,040437 0,039386 0,022338 0,019761 0,024575
Máquinas e materiais elétricos 0,020202 0,018503 0,014618 0,015869 0,014261
Material eletrônico e de comunicações 0,014901 0,016669 0,005610 0,005338 0,005773
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,023747 0,027034 0,029407 0,011623 0,027125
Outros equips. de transporte 0,021382 0,019677 0,016983 0,014246 0,018338
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Anexo XV - Pesos para agregação das variáveis - SINDI - Sistema de Indicadores
 Industriais - Federações

Minas Gerais Emprego Salários Vendas Compras Produção
Extrativa 0,052369 0,084621 0,070861 0,014173 0,080765
Alimentos e Bebidas 0,183542 0,135421 0,180118 0,236182 0,166434
Fumo 0,002860 0,006345 0,013033 0,008474 0,009663
Têxteis 0,058170 0,040761 0,028303 0,029289 0,030113
Vestuário e Acessorios 0,097140 0,033622 0,014863 0,017610 0,014805
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,038341 0,016858 0,009346 0,014424 0,009997
Papel e celulose 0,013041 0,015741 0,023010 0,015485 0,024352
Edicao, impres. e reprodução 0,028305 0,028829 0,011809 0,009346 0,012013
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,007707 0,015548 0,057080 0,023909 0,044907
Química 0,054037 0,060915 0,077753 0,096812 0,080223
Borracha e plástico 0,028053 0,024023 0,015901 0,020663 0,016231
Minerais não metalicos 0,077811 0,058873 0,048038 0,026524 0,048435
Metalurgia básica 0,092957 0,174178 0,192764 0,162032 0,200081
Produtos de metal 0,064661 0,053973 0,032560 0,036474 0,033276
Máquinas e equipamentos 0,049014 0,058102 0,026465 0,023847 0,026862
Máquinas e materiais elétricos 0,029902 0,035371 0,023589 0,029072 0,023915
Equipamentos de instrumentação, médico-hospitalare 0,007527 0,007375 0,002889 0,002282 0,003047
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,061211 0,114917 0,148852 0,202488 0,151388
Outros equips. de transporte 0,003494 0,006319 0,003585 0,005107 0,003814
Móveis e Indústrias diversas 0,049857 0,028207 0,019180 0,025808 0,019678

Goias Emprego Salários Vendas Compras Produção
Extrativa 0,035421 0,059230 0,038057 0,023757 0,051903
Alimentos e Bebidas 0,461876 0,527804 0,663319 0,740749 0,659646
Vestuário e Acessorios 0,166506 0,079177 0,042661 0,039117 0,037014
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,020675 0,020401 0,019490 0,016510 0,018963
Química 0,102069 0,136756 0,111126 0,106625 0,114697
Minerais não metalicos 0,086562 0,063015 0,042908 0,019938 0,040585
Metalurgia básica 0,023705 0,046333 0,042768 0,012770 0,039830
Produtos de metal 0,052829 0,040656 0,025744 0,025622 0,024200
Móveis e Indústrias diversas 0,050357 0,026628 0,013927 0,014912 0,013162

Espírito Santo Emprego Salários Vendas Compras Produção
Extrativa 0,082502 0,168121 0,262691 0,226612 0,249445
Alimentos e Bebidas 0,181532 0,149489 0,118343 0,172701 0,116379
Têxteis 0,024285 0,016370 0,011107 0,017759 0,009300
Vestuário e Acessorios 0,134113 0,038487 0,015712 0,026588 0,015855
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,018499 0,008211 0,008392 0,004366 0,008342
Madeira 0,027527 0,010385 0,002824 0,003994 0,002880
Papel e celulose 0,016789 0,084696 0,147017 0,086222 0,152392
Edicao, impres. e reprodução 0,030895 0,038689 0,010815 0,010350 0,010634
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,005369 0,005817 0,007519 0,013182 0,008175
Química 0,015992 0,016603 0,028201 0,064493 0,038901
Borracha e plástico 0,022247 0,014696 0,007705 0,009022 0,007670
Minerais não metalicos 0,207729 0,129376 0,090373 0,084815 0,091873
Metalurgia básica 0,068677 0,219050 0,254474 0,239816 0,252928
Produtos de metal 0,018828 0,008945 0,003841 0,006123 0,004063
Máquinas e equipamentos 0,059650 0,057061 0,014060 0,006414 0,014153
Máquinas e materiais elétricos 0,008091 0,003682 0,003813 0,004699 0,003784
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,006977 0,003549 0,001048 0,001522 0,001039
Móveis e Indústrias diversas 0,070298 0,026773 0,012065 0,021322 0,012187
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Anexo XV - Pesos para agregação das variáveis - SINDI - Sistema de Indicadores
 Industriais - Federações
Ceará Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,250787 0,284046 0,324804 0,378975 0,333202
Têxteis 0,140271 0,163060 0,215230 0,131048 0,208300
Vestuário e Acessorios 0,202296 0,144053 0,084289 0,105060 0,085841
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,229089 0,171072 0,174139 0,187386 0,174179
Edicao, impres. e reprodução 0,023433 0,042656 0,017698 0,015644 0,017434
Química 0,029848 0,050637 0,049183 0,048982 0,047125
Minerais não metalicos 0,044585 0,044607 0,039052 0,022564 0,039690
Metalurgia básica 0,005415 0,010085 0,025936 0,034026 0,026383
Máquinas e equipamentos 0,026355 0,052879 0,038933 0,042125 0,037465
Material eletrônico e de comunicações 0,000679 0,001450 0,000256 0,000334 0,000273
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,007353 0,008535 0,006768 0,007549 0,007048
Móveis e Indústrias diversas 0,039889 0,026920 0,023712 0,026307 0,023060

Bahia Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,251964 0,144285 0,141807 0,171022 0,137592
Têxteis 0,077211 0,039761 0,022306 0,031333 0,024304
Vestuário e Acessorios 0,077472 0,019542 0,005336 0,005457 0,005654
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,104571 0,028386 0,015346 0,018056 0,016559
Papel e celulose 0,030564 0,045583 0,045392 0,018253 0,048152
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,031338 0,116304 0,253566 0,066067 0,198644
Química 0,144832 0,293188 0,396867 0,588394 0,418113
Borracha e plástico 0,054230 0,032306 0,019658 0,025965 0,019901
Minerais não metalicos 0,084958 0,033614 0,014940 0,011875 0,016077
Metalurgia básica 0,044794 0,071736 0,064937 0,055420 0,071900
Montagem de veiculos automotores, reb. e carroc. 0,005971 0,002621 0,000263 0,000180 0,000283
Outros equips. de transporte 0,004435 0,001654 0,000798 0,001268 0,000846
Extrativa 0,087660 0,171020 0,018784 0,006710 0,041975

Amazonas Emprego Salários Vendas Compras Produção
Extrativa 0,027611 0,039886 0,005322 0,003719 0,022710
Alimentos e Bebidas 0,114682 0,142625 0,107883 0,035117 0,106004
Têxteis 0,018441 0,008466 0,006130 0,007987 0,006255
Madeira 0,065920 0,021595 0,004382 0,003665 0,004007
Papel e celulose 0,026796 0,022372 0,008416 0,007257 0,008280
Prod. Químicos 0,037697 0,043806 0,044687 0,045739 0,043836
Borracha e plástico 0,088232 0,064252 0,033644 0,032189 0,032665
Prod. Metal 0,038839 0,041062 0,029764 0,011572 0,028434
Máq. e equipamentos 0,041161 0,030531 0,036474 0,039668 0,035968
Máquinas p/ escritório e informática 0,045237 0,072180 0,073756 0,055808 0,076869
Material eletrônico e de comunicações 0,329312 0,329152 0,456571 0,534993 0,447574
Fabr. equip. médicos, etc... 0,043749 0,036697 0,029640 0,023021 0,028613
Outros equips. de transporte 0,122323 0,147375 0,163332 0,199266 0,158785

Pernambuco Emprego Salários Vendas Compras Produção
Alimentos e Bebidas 0,503149 0,383393 0,369402 0,369853 0,355265
Têxteis 0,050410 0,035663 0,032587 0,041928 0,036610
Vestuário e Acessorios 0,079503 0,055342 0,030604 0,033079 0,032514
Couros e artef., art.de viagem e calçados 0,024610 0,023788 0,014160 0,023224 0,018029
Papel e celulose 0,024737 0,038312 0,033535 0,037660 0,032943
Refino do petróleo, comb. nucleares e álcool 0,019604 0,012367 0,020848 0,028534 0,022708
Química 0,065421 0,160353 0,152739 0,182977 0,159387
Borracha e plástico 0,037172 0,035163 0,051371 0,059598 0,052019
Minerais não metalicos 0,086519 0,081300 0,057170 0,043833 0,059228
Metalurgia básica 0,017105 0,041676 0,078854 0,018242 0,074774
Produtos de metal 0,033517 0,042867 0,078272 0,088916 0,076128
Máquinas e equipamentos 0,017712 0,027101 0,018384 0,011827 0,016153
Máquinas e materiais elétricos 0,031921 0,048164 0,051627 0,050421 0,049575
Material eletrônico e de comunicações 0,008620 0,014511 0,010447 0,009908 0,014667
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ANEXO XVI - Pesos para agregação das variáveis - SINDI - Sistema de Indicadores Industriais - Brasil

Divisão da CNAE UF População 
Ocupada

Salário, 
Retiradas e 

Outras 
remunerações

Receita Líquida 
de Vendas 
industriais

Consumo de 
Matéria-primas, 

materiais 
auxiliares e 

componentes

Valor Bruto da 
Produção

Valor da 
Transformação 

Industrial

Unidades 
Locais

15 Alimentos e Bebidas AM 0,5 0,6 1,5 0,6 1,5 3,3 0,6
15 Alimentos e Bebidas BA 2,7 2,2 3,6 2,8 3,1 3,8 4,5
15 Alimentos e Bebidas CE 3,3 2,2 1,7 1,7 1,8 1,8 3,4
15 Alimentos e Bebidas ES 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,7
15 Alimentos e Bebidas GO 5,2 4,3 6,9 7,7 7,1 6,2 5,3
15 Alimentos e Bebidas MG 11,9 9,2 11,8 11,6 11,1 10,4 17,9
15 Alimentos e Bebidas PE 7,4 4,6 2,9 2,4 2,8 3,2 5,3
15 Alimentos e Bebidas PR 11,1 9,9 10,1 12,1 11,2 10,0 9,1
15 Alimentos e Bebidas RJ 5,4 5,4 3,9 3,6 4,0 4,5 6,6
15 Alimentos e Bebidas RN 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,6
15 Alimentos e Bebidas RS 9,6 8,6 10,7 11,7 10,4 8,3 10,9
15 Alimentos e Bebidas SC 8,3 7,1 7,5 7,0 7,5 8,6 7,0
15 Alimentos e Bebidas SP 32,2 44,2 38,0 37,3 38,1 38,4 26,0
15 Alimentos e Bebidas 100 100 100 100 100 100 100
16 Fumo MG 18,4 14,2 0,1 6,6 11,8 18,6 27,9
16 Fumo RS 81,6 85,8 99,9 93,4 88,2 81,4 72,1
16 Fumo 100 100 100 100 100 100 100
17 Têxteis BA 3,2 2,6 4,1 4,4 4,0 3,5 2,6
17 Têxteis CE 5,3 4,5 6,4 6,4 6,4 6,2 2,3
17 Têxteis ES 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 0,8 1,0
17 Têxteis MG 13,0 9,4 10,3 9,3 10,7 12,2 15,2
17 Têxteis PE 2,0 1,4 1,4 1,7 1,5 1,2 2,6
17 Têxteis PR 4,8 3,5 4,2 4,5 4,1 3,7 0,0
17 Têxteis RJ 3,3 3,2 2,0 1,8 2,2 2,6 3,5
17 Têxteis RN 3,4 2,2 3,4 3,3 3,0 2,5 1,4
17 Têxteis RS 3,6 3,5 3,8 4,4 4,2 4,3 6,9
17 Têxteis SC 18,3 19,4 16,8 16,5 16,8 16,9 15,4
17 Têxteis SP 42,5 50,0 47,0 47,6 46,7 46,1 49,0
17 Têxteis 100 100 100 100 100 100 100
18 Vestuário e Acessorios CE 8,6 7,2 9,2 12,4 9,8 7,6 9,0
18 Vestuário e Acessorios ES 5,0 3,8 3,4 4,4 3,5 2,8 4,2
18 Vestuário e Acessorios GO 5,4 4,1 5,5 5,5 5,0 4,5 8,4
18 Vestuário e Acessorios MG 17,3 14,4 11,2 12,5 11,7 10,8 22,5
18 Vestuário e Acessorios PE 3,1 2,6 2,0 2,6 2,0 1,5 4,2
18 Vestuário e Acessorios PR 16,6 13,9 8,8 8,8 9,3 10,2 12,4
18 Vestuário e Acessorios RJ 12,8 14,4 11,1 10,1 10,8 12,1 12,6
18 Vestuário e Acessorios RN 2,8 2,6 3,5 4,2 3,5 2,5 1,2
18 Vestuário e Acessorios RS 4,7 6,7 10,2 10,0 9,4 8,9 7,9
18 Vestuário e Acessorios SC 23,7 30,4 35,2 29,5 35,2 39,1 17,7
18 Vestuário e Acessorios 100 100 100 100 100 100 100
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados BA 3,2 2,1 1,7 1,2 1,7 2,5 10,0
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados CE 17,5 13,6 17,6 13,7 17,4 23,3 4,1
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados ES 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados MG 13,2 8,7 7,9 9,3 8,1 7,3 25,9
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados PE 1,0 0,9 1,2 1,5 1,2 0,9 1,3
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados PR 2,6 2,4 3,5 4,9 3,6 2,3 0,0
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados RS 61,5 71,6 67,6 68,8 67,4 62,9 57,7
19 Couros e artefatos, artigos de viagem e calçados 100 100 100 100 100 100 100
20 Madeira PR 45,5 47,0 56,7 59,2 56,8 55,6 33,6
20 Madeira RS 13,8 13,9 11,7 14,0 12,1 10,6 27,8
20 Madeira SC 40,7 39,1 31,5 26,8 31,1 33,8 38,6
20 Madeira 100 100 100 100 100 100 100
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Índice de Confiança do Empresário Industrial 
 
 
Com o objetivo de testar o desempenho do Índice de Confiança do Empresário Industrial 
como um indicador antecedente, calculamos o coeficiente de correlação entre sua série, com 
defasagens de –3 a +3, e duas séries representativas do nível de atividade industrial: índice de 
produção física da indústria de transformação do IBGE (PIM-PF) e o índice de vendas reais 
da CNI (Indicadores Industriais). Em seguida, testamos, com base na estatística t, a hipótese 
(nula) do coeficiente de correlação não ser significativamente diferente de zero. Dado a 
natureza do indicador (antecedente), espera-se que o coeficiente de correlação seja mais 
elevado para a série do índice de confiança defasada.1  
 
O Quadro 2 apresenta o resumo dos resultados da comparação entre o índice de confiança e 
índice de produção física do IBGE. O quadro apresenta quatro gráficos. O primeiro plota a 
evolução trimestral das duas séries. O segundo, correlograma cruzado, apresenta os 
coeficientes de correlação estimados para cada defasagem considerada na análise. Por fim, 
temos dois gráficos que apresentam os coeficientes de correlação estimados e seus respectivos 
limites de confiança a 95% e 99%. Caso o coeficiente estimado situe-se dentro do intervalo de 
confiança, a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou seja o coeficiente de correlação não pode 
ser considerado significativamente diferente de zero. 
 
Calculou-se, então, sete coeficientes de correlação sendo que o mais elevado, foi o relativo à 
série com uma defasagem de dois trimestres, que registrou um coeficiente de 71%. Tal 
resultado é o único cuja hipótese nula é rejeitada com um nível de confiança de 95%. Ou seja, 
os resultados do teste sugerem a existência de correlação significativa entre o índice de 
confiança e a produção industrial com defasagem de dois trimestres do primeiro. Este 
resultado é compatível com o esperado, principalmente considerando-se que as questões de 
perspectivas futuras que servem como base do Índice de Confiança têm como referência os 
próximos seis meses.  
 
No que diz respeito à comparação com a série de vendas reais da CNI, os resultados são ainda 
mais favoráveis. A análise do correlograma cruzado também sugere que a correlação é maior 
para o índice de confiança defasado de dois períodos. O coeficiente de correlação foi estimado 
em 89% e a hipótese de ausência de correlação é rejeitada a um nível de confiança de 99%. 
Os resultados do teste são apresentados no Quadro 3. Desse modo, embora o número de 
observações seja pequeno, há indícios de que o índice de confiança do Empresário Industrial 
corresponda adequadamente seu papel de indicador de antecedência do nível de atividade da 
indústria de transformação. 
 
 

                                                 
1 Cabe ressaltar que “defasagens” de +3, +2 e +1 são, na verdade, antecipação da série o que significaria que o 
Índice refletiria o nível de atividade de maneira defasada ao invés de antecipá-lo.  
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Quadro 2 

 
 
 

Quadro 3 
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6.2 Indicadores de Evolução: Produção, Faturamento e Emprego 
 
 
Nesse caso, o que se procura averiguar é a aderência dos indicadores com relação aos 
resultados quantitativos do mesmo período. O indicador de evolução da produção, por 
exemplo, procura medir o desempenho da produção industrial no trimestre considerado com 
relação ao trimestre anterior. Assim sendo, não deve ser usado como um indicador 
antecedente, mas sim um indicador coincidente. 
 
Nesse sentido, alguns poderiam questionar a razão de se construir um indicador qualitativo. 
Não obstante, a pesquisa qualitativa apresenta algumas vantagens com relação à pesquisa 
quantitativa, ainda que não substitua esta última. O caráter qualitativo da Sondagem Industrial 
permite que os resultados sejam baseados numa amostra consideravelmente menor do que a 
necessária para as pesquisas quantitativas. Conseqüentemente, reduz-se o custo de construção 
dos indicadores, bem como o tempo de levantamento e tabulação das informações.  
 
Com o intuito de testar a aderência dos indicadores de evolução, construiu-se indicadores 
similares com base nos índices quantitativos. Ou seja, indicadores de base móvel igual a 50 
que reflitam a variação absoluta ou relativa dos indicadores quantitativos no trimestre em 
questão com relação ao trimestre anterior. Nos testes apresentados a seguir comparamos o 
índice de evolução da produção com o índice de produção física do IBGE (PIM-PF), o índice 
de evolução do faturamento com o índice de vendas reais da CNI (Indicadores Industriais) e o 
índice de evolução do emprego com o índice de pessoal empregado na produção do IBGE 
(PIM-DG) e o índice de emprego total da CNI (Indicadores Industriais). Mais uma vez, é 
importante ressaltar que os testes de aderência aplicados são pouco robustos na medida em 
que o número de observações é muito pequeno. 
 
Ao testarmos a correlação entre os indicadores de produção, o coeficiente de correlação 
mostrou-se mais elevado na comparação das séries sem defasagem, como era esperado. 
Todavia, não podemos afirmar que a correlação entre as séries seja significativamente 
diferente de zero com um grau de confiança de 95%. O Quadro 4 apresenta os resultados 
obtidos na comparação do indicador de evolução da produção da Sondagem Industrial com o 
indicador baseado em diferenças absolutas do índice de produção física do IBGE. 
 
Na comparação entre o indicador de evolução do faturamento e as vendas reais calculadas 
pela CNI, os resultados do teste de correlação foram mais favoráveis. Conforme ilustrado pelo 
Quadro 5, rejeita-se a hipótese de que a correlação contemporânea não seja diferente de zero a 
um nível de significância de 5%, sendo que o coeficiente de correlação foi estimado em 67%. 
O índice de evolução do número de empregados apresentou um elevado coeficiente de 
correlação tanto com o índice de diferença absoluta do índice de pessoal empregado total dos 
Indicadores Industriais CNI, quanto com o índice de diferença absoluta do índice de pessoal 
ocupado na produção do IBGE (PIM-DG). Em ambas as comparações a correlação mostrou-
se significativamente diferente de zero a um nível de confiança de 99%, com o coeficiente de 
correlação atingindo 92% e 94%, respectivamente. Cabe ressaltar, no entanto, que a baixa 
variância dos índices e o pequeno número de observações não permite que os resultados 
apresentados sejam conclusivos.  
O Quadro 6 apresenta os resultados da comparação com a série de pessoal empregado, total 
da CNI. Já os testes referentes à série de pessoal ocupado na produção (IBGE) são mostrados 
no Quadro 7. Assim como nos casos anteriores, os quadros são compostos por quatro 
gráficos: O primeiro apresenta as séries trimestrais dos índices de evolução do número de 
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empregados e de diferenças absolutas da variável quantitativa. A seguir temos o correlograma 
cruzado que apresenta o coeficiente de correlação estimada para as duas séries considerando 
defasagens de –3 a +3. Por fim, temos dois gráficos com os coeficientes de correlação 
estimados e seus respectivos limites de confiança a 95% e 99%. 

 
Quadro 4 

 

 
Quadro 5 

 
 
 
 

Análise de Correlação
Índice de Evolução da Produção (Sondagem Industrial CNI)

e Produção Física* (PIM-PF IBGE)

   * Índice de base móvel igual a 50 da diferença absoluta com relação ao trimestre anterior.
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95%
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99%

Análise de Correlação
Índice de Evolução do Faturamento (Sondagem Industrial CNI)

e Vendas Reais* (Indicadores Industriais CNI)

   * Índice de base móvel igual a 50 da diferença absoluta com relação ao trimestre anterior.
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Quadro 6 

 
 

Quadro 7 
 

 

Análise de Correlação
Índice de Evolução do Número de Empregados (Sondagem Industrial CNI)

e Pessoal Empregado Total* (Indicadores Industriais CNI)

   * Índice de base móvel igual a 50 da diferença absoluta com relação ao trimestre anterior.
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99%

Análise de Correlação
Índice de Evolução do Número de Trabalhadores (Sondagem Industrial CNI)

e Pessoal Ocupado na Produção* (PIM-DG, IBGE)

   * Índice de base móvel igual a 50 da diferença absoluta com relação ao trimestre anterior.
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Anexo XVIII – Estrutura de Ponderação entre 1996 e 2003 - IBGE 
 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Rio de 
Janeiro 

Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte 

Recife São Paulo Brasília 

 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003
Alimentação e 
Bebidas 

32,3 29,6 29,8 29,4 30,4 28,5 36,9 32,4 28,2 27,1 31,3 25,0

Habitação 17,3 17,5 14,8 17,5 15,5 15,1 12,2 13,7 23,2 20,3 19,2 18,9
Artigos de 
residência 

8,1 5,5 10,7 7,5 9,6 6,9 9,3 6,6 9,8 6,5 8,2 6,6

Vestuário 6,4 6,6 8,7 6,8 8,3 7,5 8,7 8,9 5,5 6,1 6,7 7,3
Transporte 14,6 18,2 17,7 14,5 13,4 19,6 11,9 12,8 15,9 18,1 15,7 19,1
Saúde e 
cuidados 
pessoais 

9,0 8,1 7,1 10,7 9,8 8,5 8,8 10,7 7,8 7,5 7,9 8,7

Despesas 
pessoais 

9,0 5,5 9,4 6,5 9,7 7,1 8,2 5,6 6,4 6,3 6,7 6,0

Educação, 
leitura e 
papelaria 

2,6 2,6 1,4 2,9 2,2 2,0 3,5 3,6 2,2 2,9 2,6 2,3

Comunicação 0,6 6,5 0,4 4,2 1,0 4,9 0,5 5,8 0,9 5,2 1,8 6,1
 

Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia 
 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 
Alimentação e Bebidas 38,8 36,1 38,8 34,0 35,4 33,6 29,9 26,7 26,6 28,8
Habitação 11,8 10,0 11,9 14,0 11,7 11,8 15,2 16,1 20,6 17,3
Artigos de residência 7,0 7,4 8,2 6,0 8,0 5,4 9,1 9,0 6,2 5,1
Vestuário 9,6 9,9 7,9 8,6 9,2 9,0 8,6 7,6 7,5 6,3
Transporte 11,0 11,9 12,8 13,9 12,3 12,0 16,0 16,5 13,5 18,1
Saúde e cuidados pessoais 10,1 10,8 8,0 10,6 9,8 12,5 9,5 8,4 12,0 8,8
Despesas pessoais 7,6 6,5 8,0 5,5 7,1 6,9 8,5 8,1 7,1 6,4
Educação, leitura e papelaria 2,8 3,4 3,3 3,6 4,4 2,9 2,7 2,8 4,3 4,4
Comunicação 1,3 4,0 1,1 3,7 2,3 5,9 0,6 4,8 2,2 4,9
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas = 
POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares 
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Anexo XVIII – Estrutura de ponderação - IBGE 
 
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
 
 

 

 
 
 

Grupos Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Recife São Paulo Brasília 
 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003
Alimentação e Bebidas 24,8 22,6 23,5 22,5 23,3 23,2 28,4 27,2 22,6 19,8 23,9 17,4
Habitação 17,4 14,7 13,2 14,3 12,6 12,0 13,5 11,9 17,7 13,9 15,3 14,2
Artigos de residência 6,4 5,2 7,9 6,2 7,1 5,2 7,3 5,4 6,6 5,8 6,2 4,3
Vestuário 5,5 4,8 8,0 6,7 7,3 6,3 7,2 7,2 5,6 5,7 6,7 6,9
Transporte 19,1 20,5 20,1 19,4 18,9 20,7 15,1 16,4 20,1 22,0 21,8 23,1
Saúde e cuidados pessoais 10,5 11,0 9,4 10,7 10,9 10,7 11,3 12,1 10,5 9,7 9,7 10,5
Despesas pessoais 10,2 8,1 11,9 9,7 12,8 9,4 10,1 8,0 10,5 10,1 10,0 10,4
Educação, leitura e papelaria 4,4 6,5 4,3 5,7 4,7 6,7 5,2 5,7 4,6 7,2 3,4 7,6
Comunicação 1,7 6,6 1,7 5,0 2,6 6,2 1,9 6,2 1,8 6,0 2,9 5,7
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas = POF – Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 
, 
 

Grupos Belém Fortaleza Salvador Curitiba Goiânia 
 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003 1996 2003
Alimentação e Bebidas 29,9 30,6 31,1 25,6 29,6 25,4 21,7 20,8 19,5 20,0
Habitação 14,1 10,3 11,2 12,8 12,0 10,1 13,4 13,7 15,4 13,8
Artigos de residência 5,9 6,0 6,7 4,8 6,7 5,3 7,9 5,4 5,2 5,1
Vestuário 8,0 8,7 7,5 7,0 7,6 7,9 7,5 6,0 6,9 5,9
Transporte 13,6 13,3 16,2 18,5 14,9 18,8 21,2 24,5 20,7 24,7
Saúde e cuidados pessoais 11,1 12,3 9,2 11,8 10,5 12,2 10,5 9,5 11,7 9,8
Despesas pessoais 9,4 8,9 9,6 7,7 9,2 8,4 11,0 9,4 10,4 7,7
Educação, leitura e papelaria 5,5 5,0 5,6 6,2 6,4 6,1 4,9 5,8 6,9 7,5
Comunicação 2,6 4,8 3,0 5,5 3,1 5,8 2,0 5,0 3,3 5,6

Grupos no total das áreas pesquisadas – INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor– 2003 
 % 
Alimentação e Bebidas 29,83 
Habitação 16,24 
Transporte 16,18 
Saúde e cuidados pessoais 9,24 
Vestuário 7,44 
Artigos de residência 6,55 
Despesas pessoais 6,43 
Comunicação 5,13 
Educação, leitura e papelaria 2,96 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas = POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares 
 
 
Grupos no total das áreas pesquisadas – IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo  – 2003 
 
 % 
Alimentação e Bebidas 22,14 
Transporte 20,79 
Habitação  13,28 
Saúde e cuidados pessoais 10,51 
Despesas pessoais 9,23 
Educação, leitura e papelaria 6,55 
Vestuário 6,17 
Comunicação 5,85 
Artigos de residência 5,48 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas = POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares 
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ANEXO XIX (na integra) 
 

Pesos para gerar índice nacional – INPC/IPCA - IBGE 
 
IPCA E INPC - ANTERIOR e ATUAL 

IPCA INPC ESTRUTURA DE PESOS REGIONAIS,  
SEGUNDO ÁREAS PESQUISADAS 

Áreas Pesquisadas ANTERIOR ATUAL  ANTERIOR ATUAL

BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00
Rio de Janeiro 13,40 13,68 10,80 10,16
Porto Alegre 9,19 8,92 7,66 7,54
Belo Horizonte 9,15 10,83 11,02 11,08
Recife 4,25 4,11 7,21 7,13
São Paulo 36,26 33,06 26,79 25,64
Brasília 3,06 3,37 2,19 2,26
Belém 3,85 4,15 5,72 6,94
Fortaleza 3,34 3,87 6,20 6,39
Salvador 6,23 6,86 10,30 10,59
Curitiba 7,49 7,42 7,09 7,16
Goiânia 3,78 3,73 5,02 5,11
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. 

(1) IBGE - Contagem da População 1996 e POF 2002-2003. 

(2) IBGE - Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios PNAD 1996 e POF 2003-2003. 
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Anexo XX (na integra) 
 

Despesas excluídas dos Índices de Preços ao Consumidor - IBGE 
 

8000 Despesas com construção, reforma e pequenos reparos Aumento do ativo 
8002 Pia, vaso, bidê, banheira, etc. Aumento do ativo 
8003 Janela e porta Aumento do ativo 
8004 Madeira e taco Aumento do ativo 
8016 Reforma ou obra por empreitada Aumento do ativo 
8017 Licença para obra, planta e desembaraço de documentação para obra Aumento do ativo 
8021 Laje pré-moldada Aumento do ativo 
8024 Portão Aumento do ativo 
8026 Basculante Aumento do ativo 
8031 Pedra mármore para pia Aumento do ativo 
8032 Caixa d’água de qualquer material Aumento do ativo 
8033 Grade de ferro Aumento do ativo 
8037 Portal Aumento do ativo 
8038 Caixa de luz (padrão) Aumento do ativo 
8042 Manilha Aumento do ativo 
8043 Placa, anel, viga, palanque, etc. Aumento do ativo 
8044 Caixa de registro de água Aumento do ativo 
8048 Calha Aumento do ativo 
8049 Esquadria Aumento do ativo 
8051 Poste (cimento) Aumento do ativo 
8055 Escada caracol Aumento do ativo 
8062 Concreto usinado Aumento do ativo 
8064 Teto solar Aumento do ativo 
8070 Rufo de telhado Aumento do ativo 
8084 Forro para cobertura (indeterminado) Aumento do ativo 
10007 Prestação do imóvel (domicílio principal) Diminuição do passivo 
10014 Imposto predial (domicílio principal) Outras despesas correntes 
10016 Adicionais de aluguel do imóvel Diminuição do passivo 
10017 Adicionais de prestação do imóvel Diminuição do passivo 
10018 Adicionais de aluguel de garagem Diminuição do passivo 
10019 Adicionais de condomínio Diminuição do passivo 
10020 Adicionais de imposto predial Outras despesas correntes 
10021 Taxa extra de condomínio Diminuição do passivo 
10022 Imposto territorial rural Outras despesas correntes 
10023 SPU (Serviço de Patrimônio da União) Outras despesas correntes 
11000 Despesas com reformas Aumento do ativo 
11001 Azulejo e piso Aumento do ativo 
11002 Aparelhos sanitários (pia, vaso, bidê, banheira, etc.) Aumento do ativo 
11003 Janela e porta Aumento do ativo 
11004 Madeira e taco Aumento do ativo 
11005 Cimento Aumento do ativo 
11006 Tijolo Aumento do ativo 
11007 Vidro Aumento do ativo 
11008 Tinta Aumento do ativo 
11009 Material de pintura em geral Aumento do ativo 
11010 Torneira, cano e material hidráulico em geral Aumento do ativo 



 

 

198

11011 Ferragens (ferro, arame, prego, etc.) Aumento do ativo 
11012 Fio e material elétrico em geral Aumento do ativo 
11013 Mão-de-obra (pedreiro, marceneiro, eletricista, pintor, etc.) Aumento do ativo 
11014 Detetização, desratização, desinsetização, etc. Aumento do ativo 
11015 Vitrificação (sinteco, poliuretano, etc.) Aumento do ativo 
11016 Reforma ou obra por empreitada com aumento do ativo 
11017 Licença para obra, planta e desembaraço de documentação com aumento do ativo 
11019 Aluguel de carreto para material de construção Aumento do ativo 
11020 Caixa de correio Aumento do ativo 
11021 Laje pré-moldada Aumento do ativo 
11022 Areia, terra, barro, saibro, etc. Aumento do ativo 
11023 Pedras (britada, marroada, paralelepípedo, etc.) Aumento do ativo 
11024 Portão Aumento do ativo 
11025 INPS de obra Aumento do ativo 
11026 Basculante Aumento do ativo 
11027 Cola (exceto durepox) Aumento do ativo 
11028 Argamassa Aumento do ativo 
11029 Telhas (barro, amianto, fibra, alumínio, etc.) Aumento do ativo 
11030 Soleira e parapeito de janela Aumento do ativo 
11031 Pedra mármore para pia Aumento do ativo 
11032 Caixa de água Aumento do ativo 
11033 Grade de ferro Aumento do ativo 
11034 Bloco de cimento Aumento do ativo 
11035 Box de banheiro Aumento do ativo 
11036 Tanque Aumento do ativo 
11037 Portal Aumento do ativo 
11038 Caixa de luz (padrão) Aumento do ativo 
11039 Caixa de descarga Aumento do ativo 
11040 Gesso Aumento do ativo 
11041 Espelho de banheiro Aumento do ativo 
11042 Manilha Aumento do ativo 
11043 Placa, anel, viga, palanque, etc. Aumento do ativo 
11044 Caixa de registro de água Aumento do ativo 
11045 Material plástico para cobertura Aumento do ativo 
11046 Durepox Aumento do ativo 
11047 Cuba para pia Aumento do ativo 
11048 Calha Aumento do ativo 
11049 Esquadria Aumento do ativo 
11050 Fórmica (folha) Aumento do ativo 
11051 Poste (cimento) Aumento do ativo 
11052 Cupinicida Aumento do ativo 
11053 Produtos para piscina Aumento do ativo 
11054 Aquisição de sepultura Aumento do ativo 
11055 Escada caracol Aumento do ativo 
11056 Impermeabilizante Aumento do ativo 
11057 Palha para cobertura Aumento do ativo 
11058 Aluguel de terreno para sepultura Aumento do ativo 
11059 Massa de fixação e vedação de vidro Aumento do ativo 
11061 Bandeira de janela Aumento do ativo 
11062 Concreto usinado Aumento do ativo 
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11064 Teto solar Aumento do ativo 
11067 Fixotac Aumento do ativo 
11069 Lata vazia (usada em construção) Aumento do ativo 
11070 Rufo de telhado Aumento do ativo 
11071 Óxido de ferro (para piso de cerâmica) Aumento do ativo 
11073 Lixeira metálica Aumento do ativo 
11080 Construção de jazigo Aumento do ativo 
11081 Reforma de jazigo Aumento do ativo 
11083 Gravação em jazigo Aumento do ativo 
11084 Gaveta de jazigo Aumento do ativo 
11085 Acessórios de banheiro Aumento do ativo 
11086 Forro de madeira Aumento do ativo 
11087 Massa para rejunte Aumento do ativo 
11088 Chapa metálica Aumento do ativo 
11089 Fossa séptica Aumento do ativo 
11090 Aluguel de máquinas Aumento do ativo 
11091 Estaca para cerca Aumento do ativo 
11092 Casa de madeira usada Aumento do ativo 
11093 Cipó de amarrar Aumento do ativo 
11098 Agregado Aumento do ativo 
12000 Despesas do domicílio principal com outros serviços Aumento do ativo 
12001 Aquisição do imóvel a vista Aumento do ativo 
12002 Aquisição do imóvel a prazo Aumento do ativo 
12024 Taxa extra de condomínio Diminuição do passivo 
12092 Valor do imóvel adquirido em 1ª locação a vista Aumento do ativo 
12093 Valor do imóvel adquirido em 1ª locação a prazo Aumento do ativo 
12094 Valor do imóvel adquirido usado a vista Aumento do ativo 
12095 Valor do imóvel adquirido usado a prazo Aumento do ativo 
12096 Agregado Aumento do ativo 
44007 Órgãos públicos (taxas) Outras despesas correntes 
47000 Despesas com outros imóveis Aumento do ativo 
47001 Aquisição de imóvel a vista ou a prazo Aumento do ativo 
47005 Imposto predial Outras despesas correntes 
47010 Aquisição de título de clube Aumento do ativo 
47011 Imposto territorial Outras despesas correntes 
47094 Valor do imóvel adquirido em 1ª locação Aumento do ativo 
47095 Valor do imóvel adquirido usado Aumento do ativo 
47096 Agregado Aumento do ativo 
48002 Doações (igreja, orfanato, instituição de caridade, etc.) Outras despesas correntes 
48004 Mesada e presente em dinheiro Outras despesas correntes 
48005 Pensão alimentícia Outras despesas correntes 
48006 Previdência privada aberta ou fechada Outras despesas correntes 
48008 Seguro de vida Outras despesas correntes 
48011 Juros e seguro de empréstimo Diminuição do passivo 
48012 Pagamento de empréstimo Diminuição do passivo 
48018 Previdência pública Outras despesas correntes 
48019 Indenização a terceiros Outras despesas correntes 
48020 Pecúlio domiciliar Outras despesas correntes 
48021 Esmola Outras despesas correntes 
48023 Maçonaria Outras despesas correntes 
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48024 Caixinha entre associados Outras despesas correntes 
48025 Pensão Outras despesas correntes 
48026 Contribuição para outras associações Outras despesas correntes 
48028 Alistamento militar (multa) Outras despesas correntes 
48031 Dinheiro roubado Outras despesas correntes 
48033 Previdência privada aberta Outras despesas correntes 
48034 Previdência privada fechada Outras despesas correntes 
48038 Complementação de imposto de renda Outras despesas correntes 
48039 Imposto sindical anual Outras despesas correntes 
48040 Gorjeta Outras despesas correntes 
48042 Título de capitalização (aquisição) Outras despesas correntes 
48046 Imposto sobre serviço (eventual) Outras despesas correntes 
48047 Auxílio-educação Outras despesas correntes 
 
 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 POF – Pesquisa Orçamentos Familiares – 2002/2003 
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Anexo XXI (na integra) 
Itens pesquisas pela FGV para cálculo do INCC – Índice Nacional do Custo de 

Construções 
Materiais Serviços Mão de Obra 
1. Material Metálico 1. Aluguéis e 

Licenciamento 
1. Auxiliar 

Aço (CA-50 e CA-60) Aluguel de máquinas e 
equipamentos 

Ajudante especializado 

Elevador (social e serviço) Carreto para retirada de 
entulho 

Auxiliar de escritório 

Prego Licenciamento de obra Servente 
Produtos de ferro fundido Projetos Vigia 
Tubos/eletrodutos e conexões 
aço/ferro galvanizado 

2. Serviços Pessoais 2. Técnico 

2. Material de Madeira Refeição pronta no local de 
trabalho 

Apontador 

Compensados Serviço de segurança para 
folha de pagamento 

Armador 

Madeira para Telhados Vale transportes Bombeiro 
Perna 3 x 3/estronca de 3”  Carpinteiro (Fôrma e 

esquadria) 
Tábua de 3”  Eletricista 
3. Material Básico  Gesseiro 
Areia Lavada  Ladrilheiro 
Cimento  Operador de máq. e equip. 
Laje pré-moldada para forro  Pedreiro 
Pedra britada  Pintor 
Saibro/terra de emboço  3. Especializado 
Tijolo/telha e cerâmica  Encarregado 
4. Outros Materiais para Estrutura  Engenheiro 
Cal hidratada   
Produtos de fibrocimento   
Equipamentos de proteção individual   
5. Instalação Hidrálica   
Metais para instalações hidráulicas   
Tubos e conexões de PVC   
6. Instalação Elétrica   
Eletroduto de PVC rígido   
Condutores elétricos (fio/cabo)   
Material elétrico   
Luminária/lâmpada   
7. Materiais para Acabamento   
Azulejos   
Louças sanitárias   
Piso cerâmico   
8. Esquadrias e Ferragens   
Esquadrias de alumínio   
Ferragens para esquadrias  continua 
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9. Material para Pintura  continuação 
Massa corrida para madeira   
Tinta a óleo   
Tinta a base de PVA   
Massa corrida para parede – PVA   
10. Madeira para Acabamento   
Aduela e alizar de madeira   
Porta/janela de madeira   
Rodapé de madeira   
Taco/tabua corrida para assoalho   
11. Outros Materiais para 
Acabamento 

  

Chuveiro elétrico – simples   
Gesso   
Impermeabilizantes   
Mármore branco nacional/granito   
Tapete vinílico/carpete   
Vidros   
Aquecedor   
Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXI (na integra) 
Itens pesquisas pela FGV para cálculo do INCC – Índice Nacional do Custo de Construções 


