
PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL -

EMPRESA - 2020

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

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

Endereço da designada a preencher o questionário.Unidade da Empresa (Sede/Filial/Grupo Empresarial) Não informar endereço do contador terceirizado/contratado.



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

N MÉDIO NO ANOºEM 31/12/2020

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 . . Quando o dado não existir, registre  "-"  (traço) no campo correspondente.Real Não utilize centavos

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)

(inclusive 13 salário, férias, gratificações, horaº

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 de imóveis  .................................................................................................................................

Aluguéis 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 perda na venda ou baixa de ativo imobilizado eimpairment,

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

Salários, retiradas e outras remunerações (inclusive 13 salário, férias, gratificações, hora extra, participaçãoº

nos lucros etc.) - valor igual ao Capítulo A, item 12

Contribuições para previdência social (parte da empresa, ou seja, não inclua a parte descontada dos salários

dos empregados, nem os recolhimentos relativos aos autônomos)

Contribuições para a previdência privada (parte da empresa, ou seja, não inclua a parte descontada dos

salários dos empregados)

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 31/12/2019

VALORES EM REAIS

ESTOQUES EM 31/12/2020

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 do item 44.não são subitens

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

Ramal .................................................................. E-mail  ..................................................................................................................................................................................

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

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

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

AUTENTICAÇÃO

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

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.

Asoma 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

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0067007200E10066006900630061>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


