
 

 

 

SONDAGEM INDUSTRIAL MENSAL 
 
Período: Dezembro/2019 

 
1) O volume de produção da sua empresa no período, com relação ao mês anterior: 

41.67% Diminuiu  

45.83% Permaneceu estável  

12.5% Aumentou  

  
2) O número de funcionários no período mostrou o seguinte comportamento com relação ao 
mês anterior: 

20.83% Diminuiu  

58.33% Permaneceu estável  

20.83% Aumentou  

  
3) O valor das vendas totais (faturamento) da empresa no período teve o seguinte 
comportamento com relação ao mês anterior: 

54.17% Diminuiu  

33.33% Estável  

12.5% Aumentou  

  

4) O nível de inadimplência que sua empresa tem enfrentado: 

8.33% Diminuiu  

79.17% Permaneceu inalterado  

12.5% Aumentou  

  

5) Sobre o nível de endividamento da sua empresa, no período: 

4.17% Diminuiu como estratégia para redução do risco (exposição financeira)  

8.33% Diminuiu graças ao desempenho positivo no faturamento 

66.67% Permaneceu estável  

20.83% Aumentou devido a resultados inesperados no faturamento  

  
6) O nível de utilização atual da capacidade instalada de produção no período se 

estabeleceu: 

    33.33% Entre 0% e 50%  

12.5% Entre 50,1% e 70%  

37.5% Entre 70,1% e 80%  

16.67% Entre 80,1% e 100% 

  

7) Com relação ao mês anterior, os custos de produção de sua empresa neste período: 

  

A: Custos trabalhistas 

16.67% Diminuíram  



62.5% Permaneceram inalterados  

    20.83% Aumentaram  

  

B: Custos das matérias primas, componentes ou peças 

70.83% Permaneceram inalterados  

29.17% Aumentaram  

  

C: Custos de energia, água e transporte 

4.17% Diminuíram  

66.67% Permaneceram inalterados  
29.17% Aumentaram  

  

8) No período, os estoques de produtos finais de sua empresa: 

29.17% Diminuíram  

37.5% Permaneceram inalterados  

16.67% Aumentaram  

16.67% Não se aplica  

  
9) A lucratividade (lucro/vendas operacionais) das empresas no período teve o seguinte 

comportamento em relação ao mês anterior: 

41.67% Inferior  

41.67% Estável  

12.5% Superior  

4.17% Não se aplica  

  
10) Com relação aos investimentos em ampliação da capacidade produtiva para os 

próximos 12 meses, sua empresa: 

37.5% Não irá investir  

50% Irá atualizar o maquinário já existente  

12.5% Irá ampliar o número de máquinas  

  

11) Com relação ao planejamento dos investimentos para 2020, sua empresa: 

41.67% Não irá investir  

16.67% Irá aumentar o investimento planejado  

41.67% Irá manter o planejamento dos investimentos  

  
12) Caso queira, deixe aqui seus comentários (elogios ou sugestões) sobre a Pesquisa 

Sondagem Industrial: 

- Dividas bancárias pesam. 

- Situação muito difícil. Não sabemos quanto tempo mais vamos aguentar. 

- Obrigado pelo trabalho. 

 


