
 

 

SONDAGEM INDUSTRIAL MENSAL 
Período: Junho / 2021 

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

32% - Diminuiu 
32% - Permaneceu estável 
36% - Aumentou 

 

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

anterior: 

16% - Diminuiu 
70% - Permaneceu estável 
14% - Aumentou 

 

3) O valor das vendas totais (faturamento) da empresa no período teve o seguinte comportamento com 

relação ao mês anterior: 

24% - Diminuiu 
24% - Estável  
52% - Aumentou 

 

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

16% - Diminuiu  
76% - Permaneceu inalterado 
8% - Aumentou 

 

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

8% - Diminuiu como estratégia para redução do risco (exposição financeira) 
24% - Diminuiu graças ao desempenho positivo no faturamento  
68% - Permaneceu estável 
 

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

12% - Entre 0% e 50%  
20% - Entre 50,1% e 70%  
44% - Entre 70,1% e 80%  
24% - Entre 80,1% e 100% 

 



 

 

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

A: Custos trabalhistas 
19% - Diminuíram 
62% - Permaneceram inalterados  
19% - Aumentaram 

 
B: Custos das matérias primas, componentes ou peças 
0% - Diminuíram 
19% - Permaneceram inalterados 
81% - Aumentaram  

 
C: Custos de energia, água e transporte 
43% - Permaneceram inalterados  
57% - Aumentaram 
0% - Diminuíram 
 
 

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

12% - Diminuíram  
64% - Permaneceram inalterados 
8% - Aumentaram  
16% - Não se aplica 

 

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

comportamento em relação ao mês anterior: 

28% - Inferior  
56% - Estável  
16% - Superior 

 

10) Com relação aos investimentos em ampliação da capacidade produtiva para os próximos 12 meses, 

sua empresa: 

36% - Não irá investir  
36% - Irá atualizar o maquinário já existente  
28% - Irá ampliar o número de máquinas 

 

 

 



 

 

 

11) Como você vê a necessidade de crédito mais disponível e a juros mais baixos na retomada do 

crescimento industrial? 

68% - Fundamental e obrigatório  
28% - Importante  
4%  - Não interfere 

 

12) Na sua avaliação qual o grau de preocupação da indústria da região de Campinas sobre a questão 
do abastecimento de água ou uma possível crise hídrica ? 
 
36% - Muito preocupada, pois reflete na minha atividade e aumenta meus custos; 
52% - Pouco preocupada; 
12% - Não tenho preocupação; 
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