
Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva 

Sondagem Industrial - 3º trimestre 2008 
 
De acordo com a pesquisa Sondagem Industrial realizada no terceiro trimestre deste ano, os  
empresários industriais se mostraram mais preocupados do que no segundo trimestre. A 
crise mundial com sua maré de incertezas fez com que o Índice de Confiança do 
Empresário1, que em julho estava em 58,1 pontos, caísse em outubro para 52,5 pontos. 
Com relação ao mesmo período do ano passado, o ICEI deste trimestre se encontra 7,9 
pontos menor do que o do ano passado, que era de 60,4 pontos. 
 
No estado de São Paulo, o ICEI, que no segundo trimestre de 2008 registrou 55,7 pontos, 
neste terceiro trimestre também obteve queda, chegando aos 48,7 pontos, uma diminuição 
de 7,0 pontos. 
O ICEI de Presidente Prudente e região obteve queda de 3,0 pontos. No segundo trimestre 
de 2008, esteve em 46,2 pontos. Já neste terceiro trimestre, caiu para 43,2 pontos. 
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Fonte: Sondagem Industrial 
 
No que tange Presidente Prudente e Região, a Sondagem detectou também que: 
 
As Condições da Economia Brasileira continuam ruins. No segundo trimestre de 2008 
estava em 38,6 pontos. Neste terceiro trimestre apresentou 37,3 pontos, uma variação 
negativa de 1,3 pontos. 

 
Para os Empresários, as Condições da Empresa continuam ruins apesar da pequena melhora 
em sua pontuação, chegando aos 43,9 pontos, um aumento de 3,9 pontos se comparado aos 
do segundo trimestre e 2,3 pontos abaixo do valor registrado no terceiro trimestre de 2007. 
 
Quando se trata da Expectativa dos Empresários para os próximos seis meses, no segundo 
trimestre de 2008 estava em 50,0 pontos. Neste terceiro trimestre encontra-se nos 44,0 
pontos, ou seja, uma situação pessimista. No mesmo período do ano passado, a expectativa 
encontrava-se nos 54,6 pontos. 
 
A Expectativa dos empresários em relação à Economia Brasileira para os próximos seis 
meses é preocupante. No segundo trimestre de 2008 encontrava-se em 43,6 pontos, e neste 
terceiro trimestre obteve uma queda de 5,1 pontos, registrando 38,5 pontos. Se comparada a 
do 3º trimestre de 2007, a baixa é maior ainda: 17,4 pontos. 



 

 
A perspectiva em relação à Demanda por Produto no terceiro trimestre de 2008 atingiu 47,2 
pontos, indicando uma piora na expectativa, se comparada a do trimestre anterior que era de 
60,8 pontos. 
 
Com relação ao Número de Empregados, a expectativa que era de queda no segundo 
trimestre de 2008, 48,9 pontos, continua acentuada neste terceiro trimestre, chegando aos 
43,3 pontos. 
 
No que diz respeito à Compra de Matéria-Prima, a expectativa é de queda para Presidente 
Prudente e Região. No segundo trimestre a expectativa era de aumento, uma vez que estava 
em 55,6 pontos. Já neste terceiro trimestre, os pontos diminuíram para 44,4, abaixo da linha 
dos 50 pontos que marca a estabilidade. 
 
Quanto à expectativa para a Exportação, o segundo trimestre de 2008 encontrava-se nos 
59,9 pontos. Neste terceiro trimestre, obteve 50,0 pontos. 
 
Quando o empresário é questionado sobre o desempenho da empresa, comparando 3º 
trimestre de 2007 e o 3º trimestre deste ano, os resultados foram os seguintes: 
  
No que tange ao Volume de Produção, houve aumento, uma vez que no 3º trimestre de 
2007 o registro foi de 49,0 pontos, e este ano, no mesmo período, alcançou-se os 55,9 
pontos. Quanto à Evolução do Nível de Estoques, no 3º trimestre de 2007 estava em 52,3 
pontos; já este 3º trimestre, houve queda de 4,7 pontos, chegando aos 47,6 pontos. Com 
relação à Evolução do Número Empregados, que no mesmo período do ano passado obteve 
49,0 pontos, este ano chegou apenas a 45,3 pontos, apresentando uma queda de 3,7 pontos.  
 
Veja na tabela abaixo uma comparação do terceiro trimestre de 2007 com o terceiro 
trimestre deste ano: 
 

Presidente Prudente 
Indicadores de Confiança, de Condições e de Expectativa. 

 
TRIMESTRES 

 
  

3º Trim. 
2007  

3º Trim. 
2008  

 ICEI - Índice de Confiança do Empresário da Indústria 52,9 43,2 
 Indicador de Condições 49,4 41,7 
 Indicador de Expectativa 54,6 44,0 
 Condições da Economia Brasileira 55,9 37,3 
 Condições da Empresa 46,2 43,9 
 Expectativa da Economia Brasileira 59,5 38,5 
 Expectativa da Empresa 52,1 46,7 
Fonte: Sondagem Industrial 
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Novamente em todo o Brasil quando se fala nos itens que constituíram reais problemas para 
as empresas, a elevada Carga Tributária é apontada como o item mais problemático. Em 
Presidente Prudente e Região não foi diferente. A Tabela a seguir mostra os resultados: 
 

Presidente Prudente 
Itens que constituíram problemas reais para as Empresas. 

TRIMESTRES 
 

  
3º Trim. 2007 

(%) 
3º Trim. 2008 

(%) 
 1. Falta de demanda 11,5 12,2 

 2. Distribuição do produto 3,6 0,0 

 3. Elevada carga tributária 73,8 83,5 

 4. Competição acirrada do mercado 38,9 28,6 

 5. Inadimplência dos clientes 11,5 4,3 

 6. Capacidade produtiva 7,4 8,7 

 7. Falta de capital de giro 23,2 28,5 

 8. Falta de financiamento de longo prazo 15,3 0,0 

 9. Taxas de juros 18,8 35,1 

 10. Falta de matéria-prima 7,4 12,2 

 11. Alto custo da matéria-prima 19,5 36,5 

 12. Falta de trabalho qualificado 15,3 26,4 

 13. Taxa de câmbio 31,8 17,7 
Fonte: Sondagem Industrial 
 

TRIMESTRES  
  3º Trim. 2007  3º Trim. 2008  
Demanda por Produtos 57,3 47,2 

Número de Empregados 49,8 43,3 

Compras de Matéria-prima 48,1 44,4 

Exportação 38,7 50,0 

Volume de Produção 49,0 55,9 

Evolução do Número de Empregados 49,0 45,3 

Evolução do nível de Produtos Finais 52,3 47,6 

Utilização da Capacidade Instalada (%) 73 84 

Planejamento/Desejado – Produtos Finais 45,0 38,6 

Margem de Lucro Operacional 33,3 34,1 

Situação Financeira 47,5 49,5 

Acesso ao Crédito 48,9 33,1 
Fonte: Sondagem Industrial 


