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Falta ou alto custo de matéria-prima segue 
liderando principais problemas
No segundo trimestre de 2022, a 
falta ou o alto custo de matéria-prima 
permaneceu no primeiro lugar do ranking 
de principais problemas enfrentados 
pelas pequenas empresas dos setores 
extrativo, de transformação e de 
construção. O problema recebeu menos 
assinalações na comparação com o 
primeiro trimestre entre as empresas da 

Índices de Desempenho, Situação Financeira, Perspectivas e Confiança da pequena indústria 
Índices de difusão (0-100 pontos)

* Quanto maior o índice, melhor o desempenho da pequena indústria no trimestre, melhor a situação financeira da pequena indústria no trimestre, ou mais positivas são as 
perspectivas do empresário da pequena indústria no mês.
** Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos indicam 
falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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indústria de transformação e da indústria extrativa. Contudo, para 
as pequenas empresas da indústria da construção, a assinalação 
aumentou no segundo trimestre de 2022.

O desempenho e a situação financeira das pequenas indústrias no 
segundo trimestre de 2022 foram mais positivos que o registrado 
no mesmo trimestre de anos anteriores. Os empresários seguem 
otimistas e as perspectivas para pequena indústria seguem em 
patamar positivo.
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DESEMPENHO DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Desempenho das pequenas indústrias apresenta melhora 
no trimestre

Índice de Desempenho da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

*Quanto maior o índice, melhor o desempenho da pequena indústria no mês. 
Nota: O Índice de Desempenho da pequena indústria é uma média ponderada dos índices de desempenho da pequena indústria extrativa, de transformação e da construção. 

O Índice de Desempenho para as 
indústrias de pequeno porte foi de 
47,5 pontos em junho, uma alta de 4,8 
pontos na comparação com a média 
dos meses de junho para  
anos anteriores.

O desempenho médio1 do segundo trimestre de 2022 foi de 
47,4 pontos, resultado que pode ser considerado positivo, pois 
se encontra acima da média do primeiro trimestre de 2022 (45,5 
pontos) e, também, acima da média para o segundo trimestre de 
2021 (46,5 pontos). 

  Índice de Desempenho        Média histórica (47,5)

1Média dos meses de abril, maio e junho de 2022.

47,5

25

30

35

40

45

50

55

jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/20 jun/21 jun/22

Índice de Desempenho da Pequena Empresa Média histórica (43,6)



3

Ano 4  •  Número 2 • Abril/Junho 2022
Panorama da Pequena Indústria

INDICADORESECONÔMICOS

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PEQUENA INDÚSTRIA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

O Índice de Situação Financeira das 
pequenas indústrias alcançou 41,2 
pontos no segundo trimestre de 2022. 
Na comparação com o primeiro trimestre 
de 2022, o índice mostra aumento de 0,2 
ponto, ou seja, uma situação financeira 
muito semelhante.

Ligeira melhora das condições financeiras da pequena 
indústria 

Destaca-se, contudo, que é percebida melhora da situação 
financeira deste trimestre na comparação com o segundo 
trimestre de anos anteriores: o valor de 2022, 41,2 pontos, é 
superior à média para o segundo trimestre (37,2 pontos) e, 
também, superior à média história (37,9 pontos).

  Índice de Situação Financeira        Média histórica (37,9)

Índice de Situação Financeira da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

*Quanto maior o índice, melhor a situação financeira da pequena indústria no trimestre. 
Nota: O Índice de Situação Financeira é uma média ponderada dos índices de situação financeira da pequena indústria extrativa, de transformação e da construção. 
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A falta ou alto custo de matéria-prima 
permaneceu no primeiro lugar do ranking 
de principais problemas enfrentados pelas 
pequenas empresas dos setores extrativo, 
de transformação e de construção. O 
problema continua em primeiro lugar para 
todos os segmentos industriais e, apesar de 
ter sofrido redução nas assinalações para a 
transformação (-6,9 p.p.) e para a extrativa 
e (-6,8 p.p.), o percentual aumentou para 
a indústria da construção (+5,4 p.p.) no 
segundo trimestre de 2022.

A elevada carga tributária se manteve 
na segunda posição do ranking para 
todos os setores. Na transformação, 
esse problema ficou no segundo lugar 
com 35,8% de citações, a 13,2 pontos 
percentuais de distância da terceira 
colocação. Na extrativa, a elevada carga 
tributária ficou empatada com demanda 
interna insuficiente (ambas com 25,5%). 
Na construção, o problema da elevada 
carga tributária e da taxa de juros elevada 
registraram o mermo percentual (ambas 
com 25,3%). No ranking de principais 
problemas enfrentados pelo total das 
indústrias de transformação, as taxas de 
juros elevadas também apareceram em 
quinto lugar.

A questão da demanda interna insuficiente 
segue no rol dos principais problemas 
para todos os setores: ficou em segundo 
lugar para a indústria extrativa (25,5%), em 
terceiro para a transformação (22,6%) e em 
quinto para a construção (19,2%).

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA PEQUENA INDÚSTRIA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Falta ou alto custo de matéria-prima apresenta queda para 
indústrias extrativa e de transformação

Principais problemas enfrentados pela Pequena Indústria 
Percentual (%)

Transformação

 II-22        I-22 

Construção

Nota: Para a pergunta de principais problemas é apresentada ao empresário uma relação de 
opções de resposta. O empresário pode optar por indicar até três opções de resposta.

Extrativa

Falta ou alto custo da matéria-prima

Demanda interna insuficiente

Elevada carga tributária

Falta ou alto custo de energia

Competição desleal (informalidade, contrabando, etc)

Falta ou alto custo da matéria-prima

Taxa de juros elevadas

Elevada carga tributária

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado

Demanda interna insuficiente

Falta ou alto custo da matéria-prima

Elevada carga tributária

Demanda interna insuficiente

Competição desleal (informalidade, contrabando, etc)

Taxa de juros elevadas
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CONFIANÇA E PERSPECTIVAS DA PEQUENA INDÚSTRIA EM JULHO DE 2022

Empresários seguem otimistas 
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) para as pequenas 
indústrias ficou em 57,0 pontos em julho 
de 2022, uma queda de 1,3 ponto na 
comparação com junho de 2022. 

Desde o início do ano, a confiança segue oscilando acima da 
média histórica de 52,8 pontos em torno dos 57,0 pontos. Assim, 
o ICEI para a pequena indústria segue mostrando confiança 
relativamente elevada e disseminada. 

ICEI da pequena indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

Série histórica
Índice (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos 
indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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Perspectivas para pequena indústria mantêm-se em 
patamar positivo
O Índice de Perspectivas da pequena 
indústria, que avalia as percepções dos 
empresários para os próximos meses, 
apontou queda de 0,9 ponto  
em julho de 2022, passando para  
51,3 pontos.

Especificações técnicas
O PPI é uma publicação trimestral, gerada a partir dos resultados 
da Sondagem Industrial, Sondagem Indústria da Construção e 
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da CNI.

Período de coleta: De 1 a 11 de julho de 2022.

Documento concluído em 26 de julho de 2022.

Veja mais
A metodologia da pesquisa e a série histórica dos índices de 
Desempenho, de Condições Financeiras, de Perspectivas, 
os principais problemas e o ICEI da pequena indústria estão 
disponíveis em www.cni.com.br/ppi
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*Quanto maior o índice, mais positivas são as perspectivas do empresário da pequena empresa.

Índice de Perspectivas da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

  Índice de Perspectivas        Média histórica (46,7)

Os valores referentes ao índice nos meses de abril, maio e junho 
foram, respectivamente, 51,3 pontos, 50,9 pontos e 52,2 pontos. 
As médias dos valores de cada trimestre de 2022 apresentaram 
resultados semelhantes: 51,5 pontos para o segundo trimestre e 
51,2 pontos para o primeiro trimestre, mostrando que o índice de 
perspectivas tem oscilado, mas mantendo-se em patamar positivo. 
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Índice de Perspectivas da Pequena Empresa Média histórica (46,7)

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/panorama-da-pequena-industria/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=PPI_2tri2022

