
O QUE É A PIM-PF 

👇

A pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) tem como

objetivo calcular índices que permitam acompanhar a evolução

conjuntural do produto industrial, através de um índice de volume físico

de produção.

Ou seja, é a pesquisa do IBGE que mede como o nível de atividade

industrial varia ao longo do tempo, pesquisando produtos e serviços

industriais. As informações pesquisadas e divulgadas abrangem não só o

total da indústria nacional, mas também no âmbito regional.



UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO

👇

Pesquisamos o volume de produção de produtos e serviços na unidade
local produtiva, ou seja, a quantidade produzida pela planta industrial
sediada em determinado Estado ou Região do país.

Os dados das unidades locais produtivas de uma empresa são coletados
junto a uma ou mais unidades de coleta, que são unidades da
empresa cujo endereço físico é legalmente responsável por prestar as
informações solicitadas pela nossa pesquisa.

Em temos práticos, uma única unidade de coleta pode ficar responsável por
fornecer os dados associados à produção verificada em um conjunto de
unidades locais produtivas de uma empresa (note que a própria unidade de
coleta pode ser uma das unidades locais produtivas).



CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES

👇

A empresa vai informar a quantidade produzida, no mês de
referência (ou meses retroativos), de um item ou mais que se
enquadrem na classificação LPS para a qual tenha sido
selecionada para a pesquisa.

A classificação LPS – Lista de produtos Selecionados agrupa
famílias de produtos investigadas pela PIM-PF. Ela está
associada a outras listas de classificação como, por exemplo,
a CNAE (do próprio IBGE) e a NCM (utilizada para classificar o
comércio exterior no MERCOSUL).



INSTRUMENTOS DE COLETA

👇

O canal de coleta de informações da PIM-PF é o

portal <www.pim-pf.ibge.gov.br>. Nessa página a

empresa informante responde a quantidade

produzida de cada item selecionado pela pesquisa.

As credenciais de acesso a essa página são: o CNPJ
da unidade de coleta e a senha a ele associada.



PASSO A PASSO

👇

Aqui vai o CNPJ 

da unidade de 

coleta (os 14 

dígitos)

Aqui vai a senha 

única, associada 

a cada unidade 

de coleta de 

uma empresa.

Esqueceu a 

senha?!

É só clicar aqui 

<www.pim-pf.ibge.gov.br>



PASSO A PASSO

👇

Nova Senha 🔑
Somente na primeira vez que você 

acessar nossa página de coleta vai 

aparecer uma tela assim. Você terá 

de trocar a senha de acesso 

inicial, isso vai garantir a 

segurança e sigilo da 

informação prestada.



PASSO A PASSO

👇

Depois de clicar 

em “Esqueci 

minha senha”  na 

página de acesso, 

você receberá a 

seguinte tela 

1) Aqui você 

informa o login da 

unidade de coleta 

(os 14 dígitos do 

CNPJ)

2) Depois, clique em 

“Recuperar Senha”

3) Feito: um link de recuperação de senha será enviado para o e-

mail do informante cadastrado em nossas bases (caso não haja e-

mail cadastrado, o informante deve entrar em contato com o 

IBGE)



👇

AINDA TENHO DÚVIDAS

Entre em contato conosco em: 

❑https://www.ibge.gov.br/atendimento.html

❑<pimpf@ibge.gov.br>

https://www.ibge.gov.br/atendimento.html

