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• Cronograma de divulgação do ano N, publicado em final do ano N-1, datas 
precisas, no site, por mês e fonte de dados. Observação: Pesquisa Mensal de 
Serviços. 

 

• Alterações metodológicas mais relevantes – notas técnicas com seis meses de 
antecedência. 

 

• Alterações ou correções mais simples – notas técnicas com sum mês de 
antecedência. 

 

• Lista de autoridades que recebem, por e-mail, os dados com precedência – 
portaria do Ministro do Planejamento, publicada em nosso site; compromisso 
com sigilo; dados são encaminhados às 7 horas da manhã do dia da 
divulgação, que ocorre, rigorosamente às 9 horas da manhã. 

 

• Às 9 horas informação é disponibilizada no site do IBGE e para a imprensa; 
conferências para a maior parte das informações. Atendimento telefônico a 
imprensa em todos os casos. 

INDICADORES CONJUNTURAIS – ASPECTOS INSTUCIONAIS 



Pesquisa Mensal de Emprego (PME) – até julho de 2013, definição sobre a 
continuidade da pesquisa. 

Produz indicadores mensais sobre a força de trabalho das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade (economicamente ativas e não economicamente ativas) em 
cada uma das regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa (Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre). 

• Permite avaliar as flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, do 
mercado de trabalho metropolitano. 

• Constitui um indicativo ágil dos efeitos da conjuntura econômica sobre esse 
mercado, além de atender a outras necessidades importantes para o 
planejamento socioeconômico do País.  

• Abrange informações referentes à condição de atividade, condição de 
ocupação, rendimento médio nominal e real, posição na ocupação, posse de 
carteira de trabalho assinada, entre outras, tendo como unidade de coleta os 
domicílios. 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – TRABALHO E RENDIMENTO 



Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - (PNAD Contínua) 

Produzirá indicadores trimestrais sobre a força de trabalho das pessoas de 14 
anos ou mais de idade (economicamente ativas e não economicamente ativas) 
para o Brasil e Grandes Regiões – urbana e rural; 27 Estados, Capitais e 
principais 21 Áreas Metropolitanas. 

• Permitirá avaliar as flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, do 
mercado de trabalho nacional. 

• Será um indicativo ágil dos efeitos da conjuntura econômica sobre esse 
mercado, além de atender a outras necessidades importantes para o 
planejamento socioeconômico do País.  

• Primeiros resultados abrangerão informações referentes à condição de 
atividade, condição de ocupação, posição na ocupação, posse de carteira de 
trabalho assinada, entre outras, tendo como unidade de coleta os domicílios. 

• Dados sobre rendimentos – até julho de 2013 será definida data para 
publicação. 

PNAD Contínua – primeiro passo da implantação do Sistema Integrado de 
Pesquisas Domiciliares, o segundo, a Pesquisa Nacional de Saúde, será realizada 

em 2013. 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – TRABALHO  



Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 

• Fornece informações mensais estatísticas sobre previsão e acompanhamento 
do plantio, colheita, produção e rendimento médio, de forma sistemática, para 
os principais produtos das lavouras permanentes e temporárias. 

• Prevê e acompanha as variáveis área, produção e rendimento médio de 35 
importantes produtos agrícolas, desde a fase de intenção de plantio até o final 
da colheita, de cada cultura investigada dentro do ano civil corrente e 
prognóstico da safra subsequente, tendo como unidade de coleta os 
municípios. 

 

– Produtos das Lavouras Temporárias: abacaxi; algodão herbáceo; alho; amendoim; aveia; 
batata-inglesa; cana-de-açúcar; cebola; centeio; cevada; feijão; fumo; girassol; juta; malva; 
mamona; mandioca; milho; soja; sorgo; tomate; trigo; triticale. 

– Produtos das Lavouras Permanentes: banana; cacau; café; castanha-de-caju; coco-da-baía; 
guaraná; laranja; maçã; pimenta-do-reino; sisal ou agave; uva. 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – AGROPECUÁRIA 



Pesquisa de Estoques (ESTOQ) 

 

• Obtém informações conjunturais semestrais sobre o volume e a distribuição 
espacial dos estoques de produtos agropecuários prioritários e sobre as 
unidades onde é feita a sua guarda, tendo como unidade de coleta os 
estabelecimentos que se dedicam à prestação de serviços de armazenagem e 
estocagem a seco ou que têm a guarda de produtos agropecuários ou 
derivados. 

 

Estatísticas da Produção Pecuária 

• Pesquisas trimestrais: 

1. Abate de Animais (ABATE) 

2. Produção de Leite (LEITE) 

3. Couro (COURO) 

4. Ovos de Galinha (POG) 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – AGROPECUÁRIA 



Abate de Animais 

– Investiga as espécies bovina, suína e de aves (frangos), tendo como unidade de coleta todos 
os estabelecimentos que efetuam a atividade de abate de animais e estão sob inspeção 
federal, estadual ou municipal. 

Leite 

– Levanta informações sobre a quantidade de leite fluido como matéria-prima entregue às 
indústrias e a quantidade destinada à industrialização, inclusive pasteurização, tendo como 
unidade de coleta todos os estabelecimentos que se dedicam à atividade e estão sob 
inspeção federal, estadual ou municipal. 

Couro 

– Levanta informações sobre a quantidade de couro cru de bovino adquirido pelos curtumes 
segundo a procedência, o número de couros inteiros curtidos, os métodos de curtimento, e o 
estoque de peles em 31/12,  segundo as etapas de processamento. Tem como unidade de 
coleta os curtumes que adquiriram no ano mais de 5.000 unidades de couro cru de bovino. 

Ovos de Galinha  

– Produz indicadores sobre a variação da produção física de ovos de galinha, tendo como 
unidade de coleta as granjas avícolas que possuem 10.000 ou mais cabeças de galinhas 
poedeiras. 

Em 2014, referência 2013 – Aquicultura. 

No âmbito do Sistema Nacional da Pesquisas por  Amostragem da Agropecuária – 
pesquisa objetiva junto a produtores. 

INDICADORES CONJUNTURAIS – AGROPECUÁRIA 



Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) 

• Produz indicadores de produção física com o objetivo de fornecer, 
mensalmente, uma estimativa do movimento de curto prazo do produto real da 
indústria, tendo como unidade de coleta os estabelecimentos industriais 
selecionados. 

• Os resultados são utilizados na mensuração preliminar da taxa de variação da 
componente industrial do Produto Interno Bruto. 

Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional 

• Produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real 
das indústrias extrativa mineral e de transformação, tendo como unidade de 
coleta os estabelecimentos industriais selecionados. 

Indústria - Produção Física - Agroindústria  

• Reúne indicadores relativos aos produtos constantes da PIM-PF reformulada 
que, agregados, representam os setores que fornecem suprimentos 
diretamente para agropecuária ou realizam a primeira transformação industrial 
dos bens que resultam das atividades realizadas no setor primário. 

INDICADORES CONJUNTURAIS – INDÚSTRIA 



Índices Especiais de Produção Física 

Séries construídas com o objetivo de oferecer mais um instrumento de análise do 
desempenho do setor industrial. 

– Bens de Capital: apresenta os produtos constantes da PIM-PF agregados 
segundo o seu destino predominante, gerando informações sobre o desempenho 
da produção de máquinas, equipamentos e peças. 

– Categoria de Uso segundo Atividades: agrega os produtos de cada categoria de 
uso segundo sua atividade industrial de origem. 

– Classificação compatível com a PIMES: apresenta as atividades industriais 
constantes da PIM-PF agregadas segundo a descrição de atividades adotada na 
PIMES, para tornar compatíveis as séries de produção e a do mercado de trabalho, 
ampliando, assim, as possibilidades de análise da conjuntura industrial. 

– Difusão: mostra o percentual de produtos que apontam crescimento ou queda, 
segundo o indicador mensal (mês contra igual mês do ano anterior). Estas séries 
são atualizadas mensalmente para a indústria geral e para as categorias de uso. 

– Eletrodomésticos: agrega além do item aparelho de ar condicionado para uso 
doméstico, os produtos dos subsetores de eletrodomésticos da "linha branca", 
exclusive fornos de microondas; eletrodomésticos da "linha marrom"; e outros 
eletrodomésticos, exclusive aparelhos das linhas "branca" e "marrom". 

INDICADORES CONJUNTURAIS – INDÚSTRIA 



Índices Especiais de Produção Física 

– Embalagens: amplia a capacidade de entendimento da evolução de um 
determinado segmento da indústria no curto prazo. Este indicador mostra os 
produtos da PIM-PF identificados com a produção de embalagens, gerando não só 
informações para o total agregado, mas também segundo sua origem (vidro, metal, 
madeira, papel e papelão e material plástico).  

– Intensidade do Gasto com Energia Elétrica: apresenta os produtos constantes 
da PIM-PF, segundo as categorias de uso, utilizando uma tipologia definida a partir 
da participação dos gastos na compra de energia elétrica em relação ao valor da 
transformação industrial, com base nos dados da Pesquisa Industrial Anual - 
Empresa, de 1998, 1999 e 2000. 

– Intensidade Exportadora: agrega os produtos integrantes da PIM-PF, segundo 
duas categorias de intensidade exportadora, utilizando uma tipologia definida a 
partir de um coeficiente de exportação (relação entre o valor das exportações e a 
receita das empresas industriais), obtida a partir da análise dos resultados da 
Pesquisa Industrial Anual - Empresa de 2004. 

INDICADORES CONJUNTURAIS – INDÚSTRIA 



 

Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (PIMES) 

• Produz indicadores que permitem acompanhar o desempenho conjuntural do 
mercado de trabalho no setor industrial, através da evolução mensal do 
emprego e da remuneração dos trabalhadores nas empresas industrias, 
permitindo analisar tais mudanças ao longo do ciclo de atividade do setor 
produtivo industrial. 

 

 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – INDÚSTRIA 



Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) 

• Acompanha o comportamento conjuntural dos principais segmentos do 
comércio varejista. Neste sentido, a pesquisa se propõe calcular contínua e 
sistematicamente indicadores de evolução da receita bruta de revenda das 
empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e 
cuja atividade principal é o comércio varejista. 

 

NOVA 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) – em campo desde 2011, com primeiros 
resultados com divulgação a partir de agosto de 2013.  

• Produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural 
dos Serviços no País, obtendo informações sobre a receita bruta de serviços e 
o número de estabelecimentos de um conjunto selecionado de empresas. 

• Constitui um subsídio fundamental para a análise e o planejamento 
econômico, para a adoção de corretas medidas de política setorial e para a 
definição de estratégias empresariais adequadas. 

INDICADORES CONJUNTURAIS – COMÉRCIO 



Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) 

• Produz séries mensais de custos e índices de custos da construção civil, em 
diferentes níveis de agregação técnica e espacial, visando permitir a 
programação de investimentos e a execução e análise de orçamentos. 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 

• Corrige o poder de compra dos salários, através da mensuração das 
variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais 
baixo rendimento. 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

– Mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no 
varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia 
entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. 

Obs.: Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90 % das 
famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços 
ao Consumidor - SNIPC. 

Novas áreas de abrangência  para a inflação em janeiro de 2014, assim 13 Estados passam 
a ser cobertos. Ano a ano, novas áreas serão integradas ao projeto. 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – PREÇOS 



Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo15 (IPCA-15) 

• Mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no 
varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia 
entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos.  

Obs.: Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90 % das 
famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do SNIPC, qualquer que seja a fonte dos 
rendimentos. 

 

Índice de Preços ao Produtor IPP – Indústrias de Transformação 

• Mensura a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores 
domésticos de bens e serviços, bem como sua evolução ao longo do tempo, 
sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no País. 

• Constitui, assim, um indicador essencial para o acompanhamento 
macroeconômico e, por conseguinte, um valioso instrumento analítico para 
tomadores de decisão, públicos ou privados. 

 

Em planejamento e implantação,  IPP da Indústria Extrativa. 

 

INDICADORES CONJUNTURAIS – PREÇOS 
 



Contas Nacionais Trimestrais 

• Apresenta os valores correntes e os índices de volume (1990=100) 
trimestralmente para o Produto Interno Bruto (PIB): 

– a preços de mercado; 

– impostos sobre produtos; 

– valor adicionado a preços básicos; 

– consumo pessoal; 

– consumo do governo; 

– formação bruta de capital fixo; 

– variação de estoques; 

– exportações e importações de bens e serviços. 

• Ajuste sazonal das séries trimestrais do Sistema de Contas Nacionais (PIB) 

• Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume (PIBVOL) 

• Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume e Valores Correntes (PIBVAL) 

• PIB, total e participação relativa e acumulada dos 5 principais municípios, segundo as 
Unidades da Federação e Municípios - 2002 (TABPIB) 

No contexto da Implantação SNA-2008, a Conta Trimestral do quarto trimestre tem 
sido adotada como o resultado do ano – período 2010 a 2012.  

INDICADORES CONJUNTURAIS – CONTAS NACIONAIS 



 

• IBGE não considera a produção desses indicadores como pertinentes ao seu 
papel institucional. 

 

 

• Instituições brasileiras produzem tais indicadores: Fundação Getúlio Vargas, 
Fundação FIPE, Universidade de São Paulo, com vistas a antecipar 
resultados das pesquisas realizadas pelo IBGE. Modelos econométricos. 

 

 

• IBGE acompanha com interesse os movimentos nacional e internacional 
(OECD) sobre o tema. 

INDICADORES  ANTECEDENTES 
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