
PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL -
EMPRESA - 2019

QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO

I - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Diretoria de Pesquisas

Coordenação de Indústria

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA02

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS03

DA SEDE DA EMPRESA

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01

COMPLEMENTO (bloco, grupo, andar, sala, km)

NOME DO LOGRADOURO (av., rua, rodovia)
03

NÚMERO
04

BAIRRO/DISTRITO
0605

07
MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO DIST/SUBDISTUSO DO

IBGE

DA UNIDADE DE COLETA

SUFIXO DO CNPJ
13

NÚMERO
15

BAIRRO/DISTRITO
1716

COMPLEMENTO (bloco, grupo, andar, sala, km)

18
MUNICÍPIO UF MUNICÍPIOUSO DO

IBGE

DIST/SUBDIST

NOME DO LOGRADOURO (av., rua, rodovia)
14

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL  .............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

RAIZ SUFIXO DV
CNPJ

UF

UF

01
IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

(USO DA UNIDADE ESTADUAL)

CÓDIGO DA AGÊNCIA DA UC01

1

02 CADASTRO DO TÉC. DE PESQUISAS 06

04 DADOS CADASTRAIS COMPLEMENTARES

SITUAÇÃO CADASTRAL01 04 CNPJ DE LIGAÇÃO DA EMPRESA

01 - Em operação

02 - Em implantação/pré-operação

03 - Paralisada com informação

04 - Extinta com informação

MUDANÇAS ESTRUTURAIS OU OUTRAS03

02 DATA DA OCORRÊNCIA

02

ANO

01

MÊS

02 - Cisão parcial

03 - Incorporação de/por outra empresa
        
06 - Alteração de CNPJ por outros  motivos 
ou outras formas de ligação entre empresas
(esclareça em "OBSERVAÇÕES").

01 - Fusão ou cisão total

01 -

02 -

03 -

OBRIGATORIEDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES - a legislação vigente, de acordo com o Decreto Federal n. 73.177 de 20 de novembro de 1973 e a

Lei n. 5.534 de 14 de novembro de 1968, modificada pela Lei n. 5.878 de 11 de maio de 1973, dispõe sobre a obrigatoriedade e sigilo das informações

coletadas pelo IBGE, as quais se destinam, exclusivamente, a fins estatísticos e não poderão ser objeto de certidão e nem terão eficácia jurídica como meio de prova.

CEP
08 11

RAMAL
09

DDD
10

TELEFONE

CEP
08 11

RAMAL
09

DDD
10

TELEFONE

06A - Compartilhamento ou concentração 
de custos e despesas  (esclareça em 
"OBSERVAÇÕES"). 

PIA-E



II - INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DA EMPRESA

61           Não

60           Sim

A - PESSOAL OCUPADO E SALÁRIOS, RETIRADAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES NO ANO

Pessoal assalariado

Ligado à produção industrial

Não-ligado à produção industrial

Pessoal não-assalariado

Proprietário, sócios, inclusive membros
da família sem remuneração

Totais

º N  MÉDIO NO ANOEM 31/12/2019

4

3

2

1

8

7

6

5

Receitas financeiras (juros, descontos obtidos, variações monetárias ativas etc.)

Demais receitas operacionais

Outras receitas (ganho na venda de ativo imobilizado, reversão de provisões, etc.) 

18

19

20

21

14

15

16

17

B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA NO ANO

PESSOAL OCUPADO

SALÁRIOS, RETIRADAS E OUTRAS
REMUNERAÇÕES RELATIVAS AO ANO

VALORES EM REAIS

VALORES EM REAIS

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: Devem referir-se às de competência do ano civil (janeiro a dezembro) e serem prestadas de acordo com a 
Legislação Societária. 

FORMAS DE PREENCHIMENTO: Registre os dados com clareza, à máquina ou à caneta esferográfica, em letras de imprensa, sem rasuras, 
em duas vias, ficando uma de posse da empresa informante e a outra entregue ao técnico credenciado do IBGE. O preenchimento de valores 
deve ser em Real. Não utilize centavos. Quando o dado não existir, registre  "-"  (traço) no campo correspondente.

Antes de iniciar o registro das informações, leia as instruções para o preenchimento do questionário.

Esta empresa optou pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)?

Receita bruta da venda de produtos e serviços industriais 

Receita bruta da revenda de mercadorias, da prestação de serviços não-industriais etc.

Deduções (vendas canceladas, descontos incondicionais, IPI, ICMS, ISS, Cofins, Simples 
Nacional - Não incluir PIS/Pasep)

Total da receita líquida de vendas (14 + 15 - 16 - 16A)

Total das receitas: (17 + 18 + 19 + 20)

º(inclusive 13  salário, férias, gratificações, hora 
extra, participação nos lucros etc. Não inclua
 indenizações trabalhistas, rescisões contra-
tuais e por dispensas incentivadas)

PIS/Pasep 16A

9

10

11

12

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00



Consumo de peças, acessórios e pequenas ferramentas para manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos  ....................................................................................................................................................

Compra de energia elétrica e consumo de combustíveis  ..................................................................................

Aluguéis e arrendamentos  .................................................................................................................................

Despesas com arrendamento mercantil no ano (leasing de máquinas, equipamentos e veículos)  ................

Impostos e taxas (IPTU, ITR, IPVA, IOF etc. - não inclua os impostos constantes do Capítulo B)  .................

Outras despesas (inclua despesas com impairment, perda na venda ou baixa de ativo imobilizado e 
provisões constituídas no ano - exceto IRPJ e CSLL) ......................................................................................

Total: (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 44A + 44B + 45 + 46)

Matérias-primas, materiais
auxiliares e componentes (in-
clua material de embalagem,
combustíveis usados como
matéria-prima e lubrificantes)

Produtos acabados e em ela-
boração

Mercadorias adquiridas para
revenda

ºSalários, retiradas e outras remunerações (inclusive 13  salário, férias, gratificações, hora extra, participação 
nos lucros etc.) - valor igual ao Capítulo A, item 12

Contribuições para previdência social (parte do empregador)

Contribuições para a previdência privada (parte do empregador)

Indenizações trabalhistas, rescisões contratuais e por dispensa incentivada

Total: (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

C - CUSTOS E DESPESAS NO ANO

C 1 - GASTOS DE PESSOAL

C 2 - COMPRAS E ESTOQUES

C 3 - DEMAIS CUSTOS E DESPESAS

36

37

35

31

30

COMPRAS NO ANO
VALORES EM REAIS

ESTOQUES EM 31/12/2018
VALORES EM REAIS

ESTOQUES EM 31/12/2019
VALORES EM REAIS

47

46

45

44

43

42

41

40

39

VALORES EM REAIS

38

29

24

25

26

27

28

VALORES EM REAIS

FGTS

Benefícios concedidos aos empregados (transporte, alimentação, auxílio-educação, plano de saúde, 
auxílio-doença, seguro de vida em grupo etc.)

Depreciação, variações monetárias passivas, despesas financeiras e resultados negativos de participações 
societárias e em sociedade em conta de participação........................................................................................

Serviços industriais prestados por terceiros e de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos ligados 
à produção (outras empresas ou autônomos. Incluir peças e acessórios quando fornecidos pela prestadora de 
serviços)  .............................................................................................................................................................

Demais custos e despesas operacionais (correios, telefone, material de expediente, combustíveis e lubrificantes 
gastos com meios de transporte etc. - não inclua gastos de pessoal e provisões para IRPJ)  ................................

Descreva os principais custos e despesas que compõem o item 045 e seus respectivos valores:.

1  ........................................................................................................................

2  ........................................................................................................................

3  ........................................................................................................................

( )Despesas com vendas, inclusive comissôes *   ..................................................................................................

( )Água e esgoto *   .................................................................................................................................................

44A

44B

( ) * 44A e 44B não são subitens do item 44.

23

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
34

33

32
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00



Aquisições e produção própria realizadas para o ativo imobilizado  ...............................................................

Baixas  .............................................................................................................................................................

III - AUTENTICAÇÃO E OBSERVAÇÃO

D - AQUISIÇÕES E BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO REALIZADAS NO ANO

48

49

50

59 %

58 %

57 %54

55

56

VALORES EM REAIS

53

Melhorias  .........................................................................................................................................................

No recibo de entrega da pesquisa, encontra-se a classificação de atividade atribuída à empresa. Se esta classificação não expressar a atividade 
atual da empresa, descreva a correta no item 53 e depois nos itens 54 a 59 dê as informações de produtos fabricados e/ou serviços industriais 
prestados. Porém, se a classificação constante do recibo refletir de fato a atividade de empresa, deixe o item 53 em branco e nos itens 54 a 59 
registre as informações dos principais produtos fabricados e/ou serviços industriais prestados.

Descreva detalhadamente os três principais produtos fabricados e/ou serviços industriais prestados e indique suas respectivas  participações no 
total das vendas da empresa: 

OBSERVAÇÕES

Nome do Informante  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Cargo  .................................................................................................................................................................................  Tel.  .................................................................

Fax  ....................................................................  E-mail  .................................................................................................................................................................................. 

Assinatura do Informante  ..................................................................................................................................................................................................................................  

Assinatura do Técnico de Pesquisas  ................................................................................................................................................................................................................  

___/___/___                                                                                                    Data da Devolução ___/___/___

AUTENTICAÇÃO
Após verificar se as informações foram prestadas em Reais, sem utilizar centavos, se estão corretas e sem rasuras.

Registre no item 85 a compra de energia elétrica contabilizada como custo de produção na empresa e nos itens 86 a 89 os valores de consumo dos 
combustíveis ali especificados: consumo de gás natural, combustíveis líquidos, biomassas e outros combustíveis. Não inclua o valor dos combustíveis 
consumidos por veículos, que deve ser registrado no capítulo C3 item 45.

A soma dos valores registrados nos itens 85 a 89 deve ser igual ao valor registrado no capítulo C3, item 38

E - INSUMOS ENERGÉTICOS – COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
      

VALORES EM REAIS

89

88

87

85

86

Energia elétrica  ...............................................................................................................................................

Gás natural  .....................................................................................................................................................

Combustíveis líquidos ......................................................................................................................................

Lenha, carvão vegetal e outras biomassas  .....................................................................................................

Outros combustíveis  .......................................................................................................................................

90 - A empresa tem autoprodução de algum dos insumos energéticos descritos acima? Se sim, assinale a seguir o(s) insumo(s) correspondente(s).

90A - Energia elétrica

90B - Gás natural

90C - Combustíveis líquidos

90D - Lenha, carvão vegetal e outras biomassas

90E - Outros combustíveis

Sim Não

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Data da Entrega 

F - ATIVIDADE DA EMPRESA, PRODUTOS FABRICADOS E/OU SERVIÇOS INDUSTRIAIS PRESTADOS

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
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