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INFORMAÇÕES GERAIS 

As Informações solicitadas podem ser respondidas em queslionarios como este para entrega ao agente do IBGE. ou ainda, em questionário 

e1·etrõ.nioo para serem enviadas pela Internet em ambiente seguro, através do endereço www.eoonomicasnelgov.br. Para obter o questionário 

eletrônico a empresa poderá pedirdiretamente ao Agente Credenciado, às Unidades Estaduais, às Agências de Goleia do IBGE ou fazer download do 

arquJvo diretamente na homepage do IBGE (http://questionarios.lbge.gov. br). 

o queslionêrio deve ser preenchido pela sede (endereço no qual são controlados os registros conlâbeis da empresa comi um todo) ou pelas 
unidades locais industríais selecionadas, no caso da sede não controlar as informações solicttadas neste questionário. De qualquer maneira, o IBGE 

irá reportar-se ao endereço da sede, tanto no momento da entrega quanto do recebimento do questionário. 

As unidades locais produtivas Industriais selecionadas devem preencher, separadamente. para cada endereço apontado na listagem de apoio. 

um questiOnãrio. 

Registre os dados com clareza. à màquinaou à caneta esferográfica, em letras de imprensa, sem rasuras, em duas vias, ficando uma de posse da 

empresa informante e outra entregue ao técnico credenciado do IBGE. O preenchímento dos valores deve ser em REAL, sem informar os 

CENTAVOS. Quando o dado nllo exlstirregisll1l ".·(traço) no campo correspordenta 

OBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente mantém o carâter obrigatório e confidencial atribuldo às 

Informações coletadas pelo IBGE, as quais se destinam, exclusiva mante. a fins estatistioos e não poderão ser objeto de certidão e nem terãoeficécfa 

jurídica como meío de prova. 

As Unidades Estaduais, as Agências de Coleta e , de forma particular, os técnicos credenciados do IBGE estão à sua disposição para dirimir 

qualquer dúvida. 

1- INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

@ DADOS CADASTRAIS 

DA EMPRESA 

O 1 FIRMA OU RAZÃO SOCIAL 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DA UNIDADE LOCAL 

1 CNPJ OA UNIDADE LOCAL 02 {Transaeva o constante na listagem de apoio) 
1 CNPJALTERAOO 

OJ (Preendla sanante quando diferente do cons1Bnte na listagem de apoio) 

1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 lliJ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 IW 
041 SIGIA DA UF NOME DO MUNICIPIO 

LiJ 
os I SITIJAÇÃO CADASTRAL 

LtJ 
01 - Em operar;Ao 03 • Paralisada oom lni>nnaçJlo 05 • Em l~lanlaçâo, Paalisacla OiJ Extinta sem Informação 

02 ·Em lf!lPlantação/pr&<>peraçâo oom Informação 04 - Extinla oom lnformaçãp 06 - Urôdade local nao produtiva ndu&rfal 



U ·INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA UNIDADE LOCAL 

@ RECElfAÚOUIDADE VENDA DEPRODl/TDS ESERVIÇOSll<DUSTIUAJS V,.ry._"""~·~"'.to ..,.._,.,.., 1 1 1 1 l .oo 

IWOft.MA.QOes DOS MOOUTOS fAIJRICADOS E oos SEfMÇOSIHOUSTRlNS PRE:SlADOS PELA W\IOADl U>CAL 
._litt•H..,....,._ .... _,~ ,.. ............. ....-.JÇilie•d.~~4.-,,._...0-~(ltt,. 

e DESCRIÇÃO DOS PRDDl/TDS 
CCDIGO DO ISGE ~o VEHlMS REALIZAOA$ N:>At<O .,. 

E SERlllÇOS INOUSTRWS º"" .......... _ ........ 
°'"**'• o-.. vao.tr-tAM• •'-l• 

t 1 1 1 1 1.., 
• 1 1 1 1 1.., 
) 1 1 1 1 ! .., 
• 1 1 1 1 liio 
• 1 1 1 l m 
• 1 1 1 l m 
7 1 1 1 liio 
• 1 1 1 l m 
• 1 1 1 1 ro 
10 1 1 1 l m 
li 

1 1 1 1 ro 
t2 

1 1 1 l ro 
t3 1 1 1 1 ro 
14 1 1 1 l m 
'5 

1 1 1 1 Q) 

•• 1 1 1 l ro 

" 1 1 1 1 ro 
18 1 1 1 l m 
•• 1 1 1 1 QO .. 1 1 1 l .oo 

TOTAt. .. 1 1 1 l .oo 



(,0 PRIN CIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAI S AUXJLIARES E COMPON ENTES CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO 

\J (Descreva e111 orde.m decresceilte ·de importância. as três principais matérias~pritnas. materiais auxfliares e componentes-consumido.s na produção) 

01 -

02-

03-

Ili - AUTENTICAÇÃO E OBSERVAÇÕES 

AUTENTICAÇÃO @ 
Após verificar se as informações foram prestadas em Reais~ sem utilizar centavos» se esjáo corretas e 5em rasuras. 

Data da Entrega -- I -- I -- Data da Devolução -- I -- I --
Nome do Informante 

Cargo Tel.. 

Fax E-mail 

Site da empresa ou página na Internet 

Assinatura do lnforniante 

Assinatura do Técnico de Pesquisas 

OBSERVAÇÕES 

INSTRUÇÕES OE PREENCHIMENTO 

A Pesquisa Industrial Anual - Produto (P,IA-Produto) insere-se no programa de modernização das estatlsticas induslrlais levantadas pelo IBGE. 
Sua importànciaestá ligada a pelo menos doís aspectos: a PIA-Produto, ao levantara produção naciona~ por produto, posslbilita uma ampla gama de 
análises sobre produtos e mercados: alãm disso se constitui numa referência para a atualização da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, 
principal fonte dei nformaçôes conjunturais sobrn a atividade fabril . 

Capitulo02-DadosCadastrais 

Item 01 - Firma ou Raizão Social - Este item é de preenchimento -Obrigatório. Não use abreviaturas, exceto se as mesmas já ccnstarem da Razão 
SociaL 

Item (>2 - CNPJ da Unidade Local - Ê' obrigat6r'Kl transaever o CNPJ da UL (oonstante na listagem de apolo) para este Item. 

Item 03 - CNPJ alterado · Este campo deve ser utilizado pelas unidades locais que tiveram o CNPJ alterado por alguma mudança estrutural (fusão, 
cisão total ou parcial), por simples correção ou, ainda, por atualização do CNPJ cxmstantedaUstagemdeApoio. 

Item 04 - UF e Município - Descreva neste campo a UF e o Munlclpio onde está localizada a Unidada Local. Este campo é de preenchimento 
obrigatório. 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Item 05-Sltuação Cadastral da UnldS!leLocai -Êobrlgatório assinalar ooôdlgocorraspoodenlell situaçaocada.stralda Unidade LD<:el : 

Código 01- Emoparação: untdades'iocalsque opera<em nonnalmenteduranteo ano de relerência da pesquisa. 

Cõ.dl!iQ 0·2- Em lmpl~lolproi-opilfllçào com Informação: unidades lo<:às que se erx:on1ravam em rase da lnstalaçáoou pré.<iperação no 
eno da refenMeia da pesqulsa,porém apresentandoelguma IJ'oduçêo. 

Códlgo.03 • Paratlsada com lnformaçlo: unldadl!S looalsque ro lnal doex«cldoel10C)n\Ta\lam.,se paralisadas. porém tendo operado parte do 
eno. 

As unidades locais parehedespartedo ano por saz.onalldadetla.produção dewnisar mnslderadas mmo em q:ieração. 

C6dlgo04 - EXtintacom lnfonnação: 1111dadeslocelsque no fif'llll do exercido enronlravam-seexmtas,porém lendoOjlefadopanedoano. 

Código OS -Em linplantaçlo, Parallllada ou Extinta ••m lnfocmãçJlo: unidades bcaisque no exercício estt.eram ernl1T\1)4entaçâo. pw11lis.ada9 
àJ extintas. sem tetemprotlUZídoou ptesiado seMçosirdustrlals de qualql.lér espéeie. 

Códlgooo . Unidade L<IC81Não Piodutllla lnd\u1b1at reseivado és unldedeslOOllls produlvasnllolndustrlais, ou seja, nào jl(oduzem pcodulOs e 
S81VIQos lnduslrlals, ap;1$3r <le fUndooacem nonnalnente em oUlres atividades da •empcesa (oornéfdo, S8Mço, transporte, 
agt~a. ele. )-conslder11 tanbémes unidades localsadmlnlstra~vlll!. 

CapltLlo03 ·Receita Uquida <» Vefldad• Produtoh Sénliçoa Industriais Pntstadm pala Unidade Local 

A Reoelta UqlAda de Venda ~e ê réÇelta bruta da vanda de prodUlos produzidos pêla empresa (nesta ou em ou1ra uridade locá da 
mesma empresa) e de seMpos lndustrials preslados a outras ~r11$8s. deduzida dos Impostos Incidentes sobre e$1as vandas (IPI, íCMS, 
PiSIPASEP, COFINS, Sl""les Nadmal), ~ando k>f o caso. bem oomo as vendas canceladas, abatimentos e de$C0nt09 ln<>oodloionals. lndua o 
valor~ crédllô!kptên'lios de IPI conceddospela e~oda pcodutO!I rneruf11furadost1aclcn!ls (BEFIEX,pof pt~ delermlnado). Nêojndua os 
O'édltos.delF'lelCMS,mantidosemdecortêndedeexporlaÇAo,osqu!iisnãointegremoscust:osdO!lproduJosnemsrecenadevendedaemprêsa,. 

CapltLlo04 -lnformaç&t.sdós P,odutas Ptodmldo&e do&S<itvlçm lndustrlaia Prestados pela Unidade Local 

A Desor!Çêo dos Produtos a Sel'lllços Industriais, o Código dos Produtos a SeMços Industriais e Unidade de Medida são de preenllhmento 
obrlgaló<1o. 

Em um númarotrllllâmo de 20 (\linlé), dlsa!mine en\ordsm déereacenle dé válor de vendasósl>f"dulôs fatrlcados alou vendido$ no ano peta 
Unidade local, assim oomo O!I $SMÇós lnduslrials 1"'9Sl9dos a oulr8s empresas. Quando os serAÇ109lndustrlalsforem prestados á outras t.nldades 
locais da mesmaemP'esa.tn~ ooôdlgo e ede$Qição-sem asquanldadeseovolor. e Clhamea atençéo, no campodasobserv3Ções. que es.ta 
uridlldefaz este1~ de serviço. No casodosprodutl)squesêo apenas transferidos pera O<Jlres 111ldadesda mesma empresa, lnfomle ooôdlgo.a 
desQ1ç1lo e as quMOdaéles produzidas, delxando em br111co o C8f11PO Vendas Realizadas no hlo. Dls<lrlmlne t:ambém as vendas dos produtos 
fabticados em ou Iras unldadeslocalsda mesma enl!J(8sa. Por flm, nuK:a indua a revende de ,,..,rcadóries adquiridas de outtas en'4)resas. 

Para llMCl'llVllf os produtos e SB/lriçes lnOusttiais é lt'li:Jllllllf seus olidip e suas respeclvas undac:les da medida, coosune a PRODLIST -
Indústria (Liste de Pmdulos e Serviços Industriais) que 8<lllf1'l!l~ o matef1él entcegue petl técnioo do IBGE. Quanto é unidade de tn•d ldé, é 
fundamental que se respeites unidade Indicada nore&!ridO documento, náo lnbrrnMdo emurnarutra 1.11ldaéle dl~rente qasollciteda.Se nec6Sátio, 
faça as conversões eeblvels para adequar e unidade de me<flde à solldlada pelo IBGE. Ceso a 111ldade local IJ'Oduza um prodUlo ou irest11 um 
se<Vlço lndtJSll1al não oonslante da PROOUST, deseteva.os da fa'>ma mals-expllcativa passivai, não utilizando, de modoelgum, nomes rantasias ou 
romel'dals Qlando k>f posslvel, pem O<I produlOS não infocmados W! PRODLIST. Informe. Junlô à descrição do ,produlO o oôdlgo NCM 
(Nomerdaiuta Cômllm do M<!roosuf) ou oóéllgo IPI (Tatiela do lmpasto sobre PmdtAos lndustriaízados) assodei:ló ao f11'oduto. No questíonátíQ 
eletnlnlcl,a pesqlAsa deprodulô podesertelt:a poroódlgoNCM, c:;.elndicacé aiJ!omaticamente op<odulô PROOLIST àssodadó e ele. 

As demais varl>!veisdestecapllulosâo: 

Prod uçãO no Ano 

Neste oolune irifonne as quantidade• fabricada$ no ano de. piódutO!I desta unidade 1oc81, lndependenromente (!o lato desles produtos terem 
sido vendtdos, lransferidos ·P«ª oultes 111ldades locais de mesma emi:i-esa, mal\lldos em estoque, inoorpoi'ados ao «&vo ou distribJldos 
gratuitamente. 

'\lendas Atall:tadas no Ano 

Na col1.11a Quantidade.pede-se a quantidade wndid!I no ano (Independentemente de tersidopmduzida no aro ounao) e na col.Jnà Valoma om 
Reais ped8'Se o valor da Reoella Liquidada Vanda dO!I ProdulOS, <:0nformedeflnl.da·anteriormente lnfonneas vendas. quanlldade evalof. induslve 
de produtos que sêowndldos nesta unidada, mas são IJ'Oduzldo!I~ oolra unidade local da mesma 8f11lresa e nêo rirorme·os produtos vendidos 
pele unidade 1ocal que foram produzidos porou~s empresas. 

Atençilo: Para os p<odulôs que fttam apen;os transfelldos, est«:ados, lh<XlrpM!dOS aoatlVO ou diatrtluldosgrat1.1Aamerí!e, lnfónne somente as 
suas qllantidadêS µ'Odilzttlas no ano. 

Noçasodos serAços lnduSlllals. ascolunas dequan.tldades (produzldese ve(ldldas)são necessariamente dispensáveis, ped8'Se Ulo 
someole o valor da reaiite a:uterlda coma presiação de s...-vlços para outas empresas. Os serllços Industriais p1'8$1ados paraoulras 
unidadas. tocais de mesma empresa (ser';iÇos que nao Siio feitos pare fot"S da ernptesa) déverào ser informados. e anófo nas 
obsetvações qué eslauridâdefaz este tipo de S..rviço. 

Entend~se como S.:111lços Industriais, a aplicação de p-ooe$SOS lndustrlals na confeoção de p<odJIOS ou no beneftolamenr.o a 
acat:JamenlQ de pcodulos Jà elaborados. desde que as me.térla$1lrlmas IJIRl?lldas, assm como os ar1efatO!I que passaram PD< 
benerlclamenla ou acebamenlD, pj!rtençam a leroeiros oue outras unidades localadamesma emp<esa. 

CilflltUlo 05 • Principai&Matérta...P rima, Mated.alsAuJdlUns • Compo:neDIH Conoumldoo naPmduçJlo 

&tecapltuloéde17eeoóhlmE(ltoobl1gat6noquaodo.oproduloouoserviçoõifcml8d.o~C<nSlaremdalistadeirodulos.,seniiçosdolBGE. 


