
 

 

SONDAGEM INDUSTRIAL MENSAL 

Período: Setembro / 2022 

 

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

14% - Diminuiu 

50% - Permaneceu estável 

36% - Aumentou 

 

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

anterior: 

14% - Diminuiu 

72% - Permaneceu estável 

14% - Aumentou 

 

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

relação ao mês anterior: 

14% - Diminuiu 

50% - Estável  

36% - Aumentou 

 

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

21% - Diminuiu  

72% - Permaneceu inalterado 

7% - Aumentou 

 

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

7% - Diminuiu como estratégia para redução do risco (exposição financeira) 

36% - Diminuiu graças ao desempenho positivo no faturamento  

50% - Permaneceu estável 

7% - Aumentou devido a resultados inesperados no faturamento 

 

 

 

 



 

 

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

7% - Entre 0% e 50%  

36% - Entre 50,1% e 70%  

43% - Entre 70,1% e 80%  

14% - Entre 80,1% e 100% 

 

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

A: Custos trabalhistas 
0% - Diminuíram 
92% - Permaneceram inalterados  
8% - Aumentaram 
 
 
B: Custos das matérias primas, componentes ou peças 
7% - Diminuíram 
50% - Permaneceram inalterados 
43% - Aumentaram  
 
 
C: Custos de energia, água e transporte 
22% - Diminuíram 
64% - Permaneceram inalterados  
14% - Aumentaram 
 
 

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

0% - Diminuíram  

58% - Permaneceram inalterados 

21% - Aumentaram  

21% - Não se aplica 

 

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

comportamento em relação ao mês anterior: 

8% - Inferior  

71% - Estável  

21% - Superior 

 

 

 



 

 

 

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

sua empresa: 

29% - Não irá investir  

43% - 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? 

64% - Fundamental e obrigatório  

36% - Importante  

0% - Não interfere 

 
12) Qual é o impacto que a redução do IPI vai causar no seu negócio ?  
 
36% - Redução dos custos de produção e preço final produto;  

43% - Aumento da competitividade e das vendas; 

0% - Manutenção dos empregos dos colaboradores; 

21% - Não tem impacto; 

 

13) Considerando a principal participação de sua empresa nas operações de Comércio Exterior. Em sua 
opinião, qual deveria ser a política cambial a ser adotada pelo Brasil ?  
 
71% - Flutuante: o valor da moeda varia de acordo com o mercado; 
21% - Bandas cambiais: regime onde a moeda varia dentro de uma faixa; 
0% - Fixo: o valor da moeda nacional tem como referência uma moeda estrangeira; 
8% - Nenhuma das anteriores; 
 

 

 

CIESP Campinas – Área de Pesquisa  
Sondagem Industrial Setembro 2022 / Paula Carvalho. 


