
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

PE.EPE.012/2021 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA SOBRE O CONSUMO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.epe.gov.br 

 

 

http://www.epe.gov.br/


 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
CONDIÇÕES GERAIS 

Pág. 2 de 143 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.EPE.012/2021 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, doravante denominada EPE, empresa pública 
vinculada ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, criada pela Lei nº 10.847, de 15/03/2004, com 
sede na Esplanada dos Ministérios Bloco "U" Sala 744 – CEP 70.065-900, Brasília, DF e Escritório 
Central na Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis, pavimentos 2° ao 7º, Centro, CEP 20.091-
040, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61 e Inscrição Estadual: Isenta – 
Inscrição Municipal: 03.68707-4, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
O procedimento licitatório obedecerá, às Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016, nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; aos Decretos nº 8.945 de 27 
de dezembro de 2016, nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, n° 7.203, de 4 de junho de 2010, e nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019; ao Regulamento de Licitações e Contratos da EPE - RLC, bem 
como as normas e condições estabelecidas neste Edital. 
 

 1. OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação do 
serviço de consultoria sobre o consumo de lenha e carvão vegetal como insumo energético conforme 
descrito no Termo de Referência – Anexo I e nas condições do Modelo de Contrato – Anexo III deste 
Edital. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto, descritas no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e as especificações técnicas constantes deste Edital 
prevalecerão as últimas. 

 
 2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública deste pregão terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e 
início da etapa de lances, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: 

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

Data: 15 de setembro de 2021 

Horário: 10:00 h (horário de Brasília/DF) 

UASG: 325001 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 

 3. PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. Não poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas: 
a) que se enquadrem no art. 12 do RLC/EPE; 
b) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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c) estrangeiras que não funcionem no País;  
d) pessoas jurídicas organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza 
dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a 
empresa Contratada, bem como de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe 
vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados;  
e) entidades sem fins lucrativos, classificadas como OSCIP regidas pelo art. 53 do Código Civil. 

 
 4. CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 
EPE responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 

 5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.2. Incumbirá, ainda, à licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no pregão ocorrerá mediante a utilização da chave de identificação e de senha 
privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação, 
e, quando necessário os documentos complementares. 

5.4. Após a divulgação do Edital, as licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico – www.comprasgovernamentais.gov.br, documentos de habilitação 
exigidos no item 11 deste Edital, concomitantemente com a proposta detalhada e o preço 
ofertado, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.5. No momento da elaboração e envio da proposta a licitante deverá selecionar por meio do 
sistema eletrônico as seguintes declarações: 

a) de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, e 
pelo art. 48 da Lei Complementar nº 147/2014, declarando que a Empresa está apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 
Complementar, se for o caso; 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus Anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele definidos; 
c) de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 
processo licitatório e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
d) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e 
e) de Elaboração Independente de Proposta, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, 
de 16 de setembro de 2009. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.6. As declarações mencionadas no subitem 5.5 serão visualizadas diretamente no sistema pelo 
pregoeiro na fase de habilitação.  

5.7. Ao cadastrar a proposta no sítio do Sistema Comprasnet a licitante deverá detalhar a 
especificação do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada 
do objeto ofertado”. 

5.8. Quando convocada pelo pregoeiro, a licitante melhor classificada deverá encaminhar sua 
proposta, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado. A proposta deverá ser 
formulada com base no Modelo de Proposta – Anexo II deste Edital, e deverá conter: 

a) especificação clara e completa do objeto ofertado, sem conter alternativas de preço, ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
b) Preços unitário e total (valor do sistema Comprasnet) dos serviços descritos no Anexo II 
(Modelo de Proposta) deste Edital, expressos em R$ (reais) com aproximação de duas casas 
decimais.  
c) Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 
d) Declaração expressa de que estão incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, 
fretes, contribuições parafiscais, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 
indiretas necessárias ao cumprimento fiel e integral do objeto do Edital e seus Anexos, nada mais 
sendo lícito pleitear a esse título; 
e) Referência ao número do Edital do pregão, razão social, CNPJ, endereço completo, bem como 
seus dados bancários (nome e número do banco, agência e número da conta onde deseja receber 
os créditos); e 
f) Meios de comunicação disponíveis para contato, como, por exemplo, telefone e-mail, etc.  

5.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

5.10. O licitante apto ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos previstos na legislação; 

5.11. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.12. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.13. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço. 

5.14. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.15. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

5.16. A apresentação da proposta implicará na declaração expressa da licitante, sob as penalidades 
da Lei, que está ciente de que NÃO poderá contratar com a EPE, caso esteja enquadrada em 
quaisquer das hipóteses previstas no art. 12 do RLC/EPE. 
 

 6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. A partir da data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital e, em conformidade com o item 5, 
terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances. 
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 7. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Será desclassificada pelo Pregoeiro, ficando o respectivo Licitante impedido de participar da etapa 
de lances, a proposta que: 

a) incluir qualquer dado que identifique o Licitante; e 
b) apresentar valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os praticados no 
mercado e com os custos estimados para a execução do objeto. 

7.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 

 8. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, considerando o 
preço global, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, sendo aceitos somente lances cujos valores 
sejam inferiores ao último lance registrado pela própria licitante, podendo este ser superior ao 
menor valor registrado no sistema. 

8.2.1. É obrigação da licitante observar, quando da divulgação do certame no sítio do ComprasNet, o 
percentual ou valor mínimo estipulado entre os lances, não cabendo alegação do seu 
desconhecimento. 

8.3. Durante o transcurso da sessão pública as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor 
valor registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da 
detentora do lance. 

8.4. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos 
realizados. 

8.4.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública do pregão será suspensa e reiniciará somente após comunicação aos participantes no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.5. Caberá ao Pregoeiro, no decorrer da sessão pública, dar início a fase de lances, e a definição do 
prazo de iminência. 

8.6. Será adotado para este pregão Eletrônico PE.EPE.005/2021 o MODO DE DISPUTA ABERTO 

8.6.1.  No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.6.2.  A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 

8.6.3.  Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.6.4. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor 
oferta. 

8.6.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
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consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 10,024/2019, 
mediante justificativa. 

8.7. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto nº 10.024/2019, caso 
não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

8.8. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  

8.9. Encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

8.10. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro anunciará a licitante detentora da melhor proposta 
e procederá a análise dos documentos técnicos, de habilitação e proposta comercial ajustada, 
conforme item 5.  

 9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
9.1. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e do Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015, após a etapa de lances, sendo verificado o empate, será 
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na 
definição de microempresas, empresas de pequeno porte. 

9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta de licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 
123/2006. 

9.2. Para efeito do item 9.1. ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada, 
automaticamente pelo sistema, para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento da etapa de lances, sob pena de preclusão do direito de preferência na 
contratação; 

9.2.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não apresente 
nova proposta abaixo da proposta originalmente vencedora, na forma do subitem 9.2.1. Serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.1.1, na 
ordem classificatória, para exercício do mesmo direito; 

9.2.3. Caso nenhuma das microempresas e empresas de pequeno porte apresentem propostas 
abaixo da proposta originalmente vencedora, o objeto licitado será adjudicado à licitante que a 
tiver apresentado, independente do empate ficto estabelecido pela Lei Complementar 
n°123/2006. 

9.2.4. O disposto no subitem 9.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
10.1. O julgamento das propostas ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.2. Na análise da efetividade da proposta mais bem classificada após a fase de lances, será 
verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

10.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
EPE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
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10.3. Se a proposta mais bem classificada não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
técnicas e habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

10.4. Uma vez analisada a efetividade da proposta mais bem classificada após a fase de lances, 
caberá ao Pregoeiro proceder a negociação, que será realizada por meio do próprio sistema 
Comprasnet, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes 
 

 11. HABILITAÇÃO 
11.1. Após o encerramento da fase de lances e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à 

verificação da habilitação da licitante classificada em primeiro lugar. 

11.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação da empresa no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

11.2.1.  SICAF 

11.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União; 

11.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

11.2.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.3. Constatada a existência de sanção impeditiva em face da licitante, o Pregoeiro reputará o 
licitante excluído do certame por não preencher os requisitos de participação; 

11.4. A habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e dos respectivos sócios, será verificada 
por meio de consulta online no SICAF, abrangendo os níveis II, III, IV e VI, conforme previsto na 
IN nº 03/2018, de 26/04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

11.5. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A documentação vencida, 
que não possa ser obtida em sítios oficiais, deverá ser apresenta pela licitante. 

11.6. Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e 
impressas as Declarações cadastradas pela licitante no Sistema Comprasnet, conforme subitem 
5.5 deste Edital. 

11.7. As licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF nos níveis de credenciamento exigidos no subitem 11.4 deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, à Qualificação Econômico-
Financeira: 

11.7.1. Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresário ou de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades empresariais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; e 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

11.7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto contratual; 
d) Prova de regularidade para com Fazenda Federal, Estadual e Municipal/Distrital do domicílio 
ou sede da proponente;  
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
f) Prova de regularidade para com a justiça do trabalho; 
g) Prova de regularidade com a Seguridade Social. 
 

11.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:  
a) certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
c) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
d) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 
pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

e) as empresas cadastradas ou que não estejam cadastradas no SICAF nos níveis de 
credenciamento exigidos no item 11.7.3, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação; e 
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f) quando sociedade anônima, a proponente deverá apresentar o Balanço Patrimonial 
devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e jornais de grande 
circulação, na forma do art. 289, caput, da Lei 6.404/76. Quando constituída sob outra forma 
societária, devera a proponente apresentar o Balanço acompanhado de cópia do Termo de 
Abertura e de Encerramento do Livre Diário do qual foi extraído, de acordo como art. 5°, § 2°, do 
Decreto-Lei 486/69, autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio ou pelo 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ. Sendo a sociedade empresária optante pelo 
SIMPLES, e desde que o objeto da licitação seja compatível com este regime tributário ou 
quando a empresa for optante pelo Lucro Presumido, e quando não mantiver Livro Diário, deverá 
apresentar seu Balanço registrado no órgão competente e sua qualificação econômica se dará 
levando em consideração o patrimônio líquido do Balanço Patrimonial apresentado. 
 

11.8. Qualificação Técnica  

DOCUMENTOS A SEREM CADASTRADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS 

11.8.1. Para fins de habilitação técnica a empresa licitante deverá, conforme definido no item 10 
do Anexo I – Termo de Referfencia: 

a) comprovar através de pelo menos 1 (um) atestado, emitido por entidade pública ou privada, 
comprovando a experiência de ter realizado serviço semelhante, equivalente ao escopo da 
presente contratação  

 

b) O(s) atestado(s) de capacidade técnica pode(m) ser apresentado(s) em nome e com o CNPJ. 
da matriz ou filial da empresa licitante. 
 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO 
 
11.8.2 Informar a Composição da Equipe Técnica, a qual deverá ser composta, minimamente, 
por 
 

Qt. Denominação Formação profissional/experiência/área de atuação 

01 Coordenador Técnico Geral (Senior) 

Graduação em nível superior e experiência comprovada de mínimo 05 
(cinco) anos na coordenação de pesquisas de campo baseadas na 
técnica de survey através de atestados de capacidade técnica 

02 
Coordenadores de Macro-Atividades 
(Pleno); 

Graduação em nível superior.e experiência comprovada de mínimo 02 
(dois) anos na coordenação de pesquisas de campo baseadas na técnica 
de survey através de atestados de capacidade técnica 

05 Analistas (Junior/Técnico) 
Experiência comprovada na execução de pesquisas de campo baseadas 
na técnica de survey. 
 

 
11.8.3  Cada profissional deve apresentar a comprovação de ter atuado na área para a qual está 
sendo proposto e deve ter experiência em sua área específica. Esta comprovação deverá ser feita por 
meio de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. No atestado deve 
constar o nome do profissional e estar indicada, explicitamente, a função por ele exercida e o período 
dos serviços; 

11.8.4. Os profissionais deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente da 
empresa e a comprovação se fará, até a data assinatura do contrato, através da comprovação do 
respectivo vínculo profissional, ou seja, por cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de 
registro de empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do Contrato Social da licitante em 
que conste o profissional como sócio. 
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11.8.5. A EPE poderá realizar diligências, caso o conteúdo dos Atestados ou Declarações 
apresentadas não sejam claros quanto às exigências descritas acima e/ou outras contemplandos no 
item 10 do Anexo I - Termo de Referência. 

11.9. A licitante primeira classificada deverá encaminhar à EPE a documentação exigida nos subitens 
11.4, 11.7 (que não esteja contemplada no SICAF), e 11.8, juntamente com a Proposta de Preço 
Ajustada conforme subitem 5.8 das Condições Gerais do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, contado 
da convocação do pregoeiro, preferencialmente, por meio do Sistema Comprasnet – opção “Enviar 
Anexo” ou via e-mail editais@epe.gov.br.  

11.9.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o 
julgamento da proposta, os documentos deverão ser enviados no prazo definido no subitem 
11.9, após solicitação do pregoeiro, preferencialmente, por meio do Sistema Comprasnet – 
opção “Enviar Anexo” ou via e-mail editais@epe.gov.br.  

11.10. As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, será 
assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a devida regularização. 

11.10.2. A documentação de comprovação da regularidade fiscal deverá ser apresentada no 
Setor de Licitações, no endereço discriminado no subitem 11.11, encaminhada por meio do e-
mail editais@epe.gov.br, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior. 

11.10.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.11.1, implicará 
na decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no RLC/EPE, sendo 
facultado à EPE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

11.11. A empresa habilitada deverá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir do 
encerramento da sessão pública, encaminhar, em original ou por cópia autenticada os documentos 
tratados no subitens 5.8 e 11.9 deste Edital, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os 
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC 
Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis, pavimentos 2° ao 7º,  
CEP 20.091-040, Rio de Janeiro – RJ – Centro 
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021 

11.12. A documentação não abrangida pelo SICAF deverá ser apresentada em uma das seguintes 
formas:  

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por Servidor da 
Administração, devidamente qualificado, ou por Cartório competente; ou 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

11.13. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

11.14. Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

mailto:editais@epe.gov.br
mailto:editais@epe.gov.br
mailto:editais@epe.gov.br
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11.15. Será(ão) declarada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em) o(s) menor(es) preço(s) 
por global(is) por item e que cumpra(m) todos os requisitos do Edital e seus anexos, bem como os de 
habilitação. 
 

 12. ESCLARECIMENTOS 
12.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus anexos deverá ser enviado até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio do endereço eletrônico editais@epe.gov.br. 

12.2. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo e forma 
estabelecidos no subitem 12.1. 

12.3. Caberá ao pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido. 
 

 13. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura da sessão pública qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

13.1.1. A impugnação ao presente Edital deverá ser apresentada por meio do endereço 
eletrônico editais@epe.gov.br.  
13.1.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

13.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formalização das 
propostas. 
 

 14. RECURSOS 
14.1. Existindo a intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la por meio eletrônico – 
Sistema Comprasnet, em campo próprio, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após 
a divulgação do vencedor do certame de que trata este Edital. 

14.2. Aceita a intenção de recurso, será concedido à licitante o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, por meio eletrônico – Sistema Comprasnet. 

14.3. As demais licitantes ficarão desde logo intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em 
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito ao 
recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

14.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC, Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis,  
5º andar, Rio de Janeiro – RJ – Centro, em dias úteis, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

14.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico - Sistema Comprasnet ou 
enviados fora dos prazos legais. 
 

 15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

mailto:editais@epe.gov.br
mailto:editais@epe.gov.br
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15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 16. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. O valor estimado para a presente contratação é SIGILOSO, nos termos do artigo 16 do 
RLC/EPE, e correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento da União. 

16.2. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta do Programa de Trabalho  091752 e 
Natureza de Despesa 339035. 

 17. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1. O prazo de execução e vigência do presente Contrato é de 16(dezesseis) meses, contados a 
partir da assinatura do instrumento contratual, conforme definido no item 11.1 do Termo de Referência 
– Anexo I deste Edital. 
17.2. Os prazos de vigência e execução poderão ser prorrogados, na forma e limites da lei, conforme 
disposto no art. 74, § 2º e § 5º do RLC/EPE ou se houver alguma necessidade técnica desde que 
acordado entre as partes. 

 18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
18.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora e a EPE celebrarão contrato, nos moldes da 
minuta de contrato constante do Anexo III deste Edital. 

18.2. Caso a licitante vencedora não compareça dentro do prazo de 5 (cinco) dias, após regularmente 
convocada para assinar o contrato, ensejar-se-á a aplicação da multa prevista no subitem 19.3.1 deste 
Edital, bem como será aplicado o disposto nos artigos. 91 a 98 do RLC/EPE, independentemente das 
demais sanções previstas neste Edital. 

18.2.1. O prazo de 5 (cinco) dias poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação 
justificada da licitante vencedora e aceita pela EPE. 

18.2.2. A EPE realizará consulta prévia ao SICAF, CADIN e Certidão de Dívidas Trabalhistas, a 
fim de verificar a situação da empresa. 

18.3. No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar o(s) documento(s) que 
lhe outorga poderes para firmar o contrato (contrato social e/ou procuração). 

18.4. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a 
EPE tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

18.5. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no subitem 
anterior, a EPE poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no subitem 18.2 
deste Edital. 

18.6. O Contrato a ser firmado em decorrência deste pregão poderá ser extinto nos termos dos artigos. 
89 e 90 do RLC/EPE. 

18.7 No ato de assinatura do contrato, a licitante deverá deter os direitos de licença autoral e 
distribuição da informação coletada e repassada à Contratante e apresentar, sempre que solicitado, 
todos os contratos de direitos de licença autoral e de distribuição que tenha celebrado com reflexo na 
execução dos serviços para a Contratante 
 
18.8. Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo 
licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora as penalidades previstas nos artigos. 91 a 98 do 
RLC/EPE e no Contrato a ser firmado entre as partes. 
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 19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e no RLC/EPE o 
licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar o termo de contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) apresentar documentação falsa; 
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f)   cometer fraude fiscal; 
g) falhar ou fraudar a execução do contrato; e 
h) comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário. 

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 
 

 20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. A licitação poderá ser revogada pela autoridade competente por razões de interesse público, 
decorrentes de fato superveniente, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, observadas às disposições contidas no art. 53 do RLC/EPE. 
20.2. A execução do Contrato, bem como os casos omissos serão regulados pelas cláusulas 
contratuais e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da EPE, disponível na página da empresa 
na internet; 

20.3. Os contratos firmados pela EPE regulam-se pelas normas aqui descritas e pelos preceitos de 
direito privado, nos termos da Lei nº 13.303/2016.  

20.4. Todas as instruções e reclamações da EPE serão transmitidas por escrito diretamente à licitante 
vencedora, salvo em casos de urgência, quando poderá fazê-lo por telefone, tornando-as formais tão 
logo seja possível. 
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20.5. Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a EPE 
comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da 
Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas. 

20.6. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados, via sistema Comprasnet, e-
mail ou fax, na forma deste Edital. 

20.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
EPE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

20.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na EPE. 

20.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão. 

20.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação. 

20.12. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que o seja. 

20.13. Quando for o caso, os proponentes, licitantes e contratados devem respeitar os preços 
máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, a exemplo do 
Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitações públicas. 

20.13.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da Lei, nos termos do art. 71, inciso IX da 
Constituição, ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 
preço na execução do Contrato. 

20.14. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato 
em favor do licitante vencedor, nos termos do art. 60 da Lei nº 13.303/2016, c/c art. 54 do RLC/EPE. 

20.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão às regras contidas na legislação de regência deste Edital. 

20.16. Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo   I – Termo de Referência 
Anexo  II – Modelo de Proposta 
Anexo III – Minuta de Contrato 

 

Rio de Janeiro,          de                          de 2021. 
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1. JUSTIFICATIVA 

O Balanço Energético Nacional é o instrumento básico e fundamental para o estudo da matriz 
energética. Estatísticas detalhadas, completas, confiáveis e em tempo apropriado são essenciais 
para a construção da representação da estrutura energética de um país, e sua fidedignidade à 
realidade é fundamental para decisões consistentes de política energética. O Planejamento 
Energético se realiza através da elaboração de cenários futuros da matriz energética, dependendo 
para isto de uma configuração precisa da estrutura energética atual. 
Alguns energéticos constantes no BEN, particularmente os produtos florestais para fins energéticos 
(lenha e do carvão vegetal, são contabilizados através de indicadores de consumo obtidos a partir de 
pesquisas de campo, dado à carência de informações estatísticas e de dados sistematizados sobre 
seu consumo. 
 
Estudos recentes sobre fontes de energia têm destacado a importância crescente assumida pelos 
produtos derivados da biomassa florestal, tais como a lenha e o carvão vegetal na geração de 
energia mundial. As estimativas realizadas por organismos internacionais (FAO) são de que 
aproximadamente um terço da população de todo o mundo utiliza combustíveis de madeira, 
principalmente a lenha. O uso dessas fontes de energia concentra-se principalmente nas zonas 
rurais de países em desenvolvimento da América do Sul e Central assim como da Ásia. 
 
Apesar da expressividade e importância dos recursos florestais para fins energéticos, particularmente 
da lenha e do carvão vegetal, as informações estatísticas e dados sistematizados sobre a verdadeira 
dimensão da produção, da oferta e do consumo destas fontes de energia ainda são muito precárias. 
Uma das causas deste problema refere-se à ausência de pesquisas de campo sistemáticas sobre o 
tema. Atualmente, a maior parte das informações sobre os energéticos lenha e carvão vegetal deriva 
de estimativas realizadas com dados secundários, apreendidos por instrumentos de coleta cujo 
objetivo original não seria o de mensurar a oferta, o consumo e a produção dessas fontes de energia.  
 
Para os setores agropecuários, cerâmica, alimentos e bebidas e outras indústrias, as estimativas são 
feitas tendo em conta o comportamento do consumo dos energéticos comerciais e o valor agregado 
do setor. Dados do IBGE, de extração de produtos florestais de matas nativas e de florestas 
plantadas e dados de pesquisas censitárias e econômicas, são utilizados como balizadores das 
estimativas 
. 
Observa-se que apenas o setor de Papel e Celulose e algumas empresas do setor Metalúrgico, que 
são grandes produtores e consumidores em volume e peso, produzem uma contabilidade sistemática 
de dados estatísticos de produção e consumo. 
 
Há ainda problemas oriundos das indefinições dos conceitos e das unidades de medição utilizadas 
nos estudos. Isso tem gerado informações divergentes não comparáveis diretamente, fazendo com 
que as estimações necessariamente se utilizem de tabelas de conversão. Soma-se a isso o uso de 
maneira informal, em alguns casos, até de forma ilegal, de energéticos derivados da biomassa 
florestal. Seguramente todos estes fatores impactam as estimativas existentes sobre o a produção, a 
oferta e o consumo dessas fontes de energia. 
 
A coleta sistemática de dados primários desta fonte energética constitui-se uma tarefa de difícil 
equacionamento, pois é alto o grau de dispersão dos usuários de produtos e subprodutos florestais 
para fins energéticos, é ampla a sua disponibilidade na natureza e é baixo o nível de formalidade em 
sua comercialização. Assim, o aprimoramento das estatísticas requer necessariamente o 
aperfeiçoamento dos meios e mecanismos de coleta de dados, apoiada em uma pesquisa em âmbito 
nacional, por amostragem, adequada aos objetivos do Balanço Energético Nacional, e visando 
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ampliar a disponibilização de dados primários coletados para fins de mensuração da utilização de 
produtos e subprodutos florestais para fins energéticos. 
 
Neste sentido, a EPE tem envidado esforços, com o apoio de instituições especializadas, objetivando 
constituir um sistema coordenado que forneçam, de forma consistente e periódica, informações 
relacionadas ao uso energético dos recursos florestais. 
 
No ciclo do BEN 2006 a EPE contratou um estudo para a elaboração e o desenvolvimento de 
metodologias específicas integradas de estimação e pesquisa destinadas a permitir a contabilização 
anual do uso de recursos energéticos selecionados, em todo o território nacional, afim de aprimorar 
essas estatísticas no Balanço Energético Nacional. 
 
O estudo identificou a inexistência de uma metodologia de pesquisa de campo reconhecidamente 
madura e tecnicamente robusta para a quantificação, em âmbito nacional, dos produtos e 
subprodutos energéticos florestais, independentemente da sua destinação. 
 
Desta forma, foi desenvolvida uma metodologia de pesquisa indicando o planejamento dos métodos 
de execução, os parâmetros da pesquisa, sua periodicidade, características e abrangência, incluído 
manual para a execução e desenvolvimento da pesquisa de campo, de forma a estabelecer 
condições para a coleta de dados primários que, aplicados à metodologia de estimação, permitam a 
contabilização anual do uso de recursos energéticos selecionados. 
 
Em continuidade ao estudo iniciado no ciclo do BEN 2006, a EPE realizou uma pesquisa piloto, 
executada pela Fundação Getúlio Vargas, com o propósito de ensaiar a operacionalização dos 
métodos de campo em uma amostra reduzida, validando os instrumentos e procedimentos que foram 
concebidos e que serão utilizados na pesquisa de âmbito nacional. 
 
A pesquisa piloto reproduziu passo a passo as etapas e orientações contidas no plano de pesquisa, 
verificando-se a exequibilidade do que foi planejado, e permitindo que eventuais desvios de ordem 
operacional fossem identificados e corrigidos. 
Embora a finalidade direta da pesquisa seja o aprimoramento das estatísticas publicadas no BEN, 
todas as atividades de planejamento e pesquisa energéticos, realizadas pela EPE em particular, mas 
também por outras instituições, serão beneficiadas. Também serão beneficiados órgãos das áreas 
de meio ambiente, economia e de desenvolvimento social, pois disporão de estatísticas 
fundamentadas em rigor metodológico. 
 
2. OBJETIVO 

O objeto deste Termo de Referência é a realização de pesquisa, em âmbito nacional, que resultará 
em informações sobre a quantidade de lenha e carvão vegetal consumida como energético em 
estabelecimentos de diferentes setores da atividade econômica, que subsidiará a estimação do 
consumo destes energéticos pela EPE, através de aplicação de metodologia desenvolvida para esta 
finalidade. 
 
Ressalta-se que a obrigação da empresa contratada não inclui a aplicação da metodologia de 
estimação, limitando-se à execução da pesquisa para coleta de dados e apresentação dos 
resultados, conforme especificado neste Termo de Referência. 
 
O plano amostral da pesquisa nacional deverá ser realizado para uma amostra cujo tamanho será 
determinado conforme indicado no item 5.2, e deverá se realizar pelas metodologias, instrumentos e 
procedimentos concebidos e apresentados no planejamento da pesquisa. 
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3. ALCANCE 

Os produtos oriundos deste trabalho destinam-se em particular à EPE, para o aprimoramento das 
estatísticas publicadas no BEN e demais atividades de planejamento e pesquisas no âmbito do setor 
energético, mas também a outras instituições que serão beneficiados, tais como órgãos das áreas de 
meio ambiente, economia e de desenvolvimento social, pois disporão de estatísticas fundamentadas 
com rigor metodológico. 
4. PRODUTOS 

A seguir estão descritos os produtos que deverão ser apresentados como resultado das atividades 
desenvolvidas, seus objetivos e detalhamento. 

4.1 Plano de Trabalho 

Objetivo: Apresentar plano de trabalho das atividades a serem desenvolvidas na execução da 
pesquisa e o plano amostral da pesquisa econômica. 

Detalhamento: O produto deve apresentar de forma estruturada e descritiva as atividades a serem 
desenvolvidas na operacionalização das pesquisas, a formação das equipes de 
entrevistadores, supervisores e coordenadores, os critérios a serem adotados em 
cada procedimento, material de trabalho, e cronograma, onde as etapas da pesquisa 
estejam detalhadas, evidenciando o tempo de execução de cada uma. O produto 
deve apresentar também os planos amostrais das pesquisas residencial e 
econômica, com a descrição detalhada dos procedimentos e critérios adotados nos 
processos de elaboração. 

 
4.2  Banco de Dados 

Objetivo: Apresentar o Banco de Dados com os códigos da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE. 

Detalhamento: O produto deve apresentar também o Banco de Dados do universo de empresas do 
qual serão extraídas as amostras a serem pesquisadas, onde constem informações 
necessárias para o desenho da pesquisa. Entre as informações cadastrais e 
econômicas relevantes estão: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Razão social do estabelecimento, conforme registro constante no CNPJ da Secretaria  
da Receita Federal; 

 Endereço completo do estabelecimento, inclusive telefone e e-mail; 

 Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE do estabelecimento; 

 Número de empregados; 

 Massa salarial, entre outros; 

 Coordenadas geográficas de cada instalação industrial (latitude e longitude). 

4.3 Primeiro relatório parcial – pesquisa econômica 

Objetivo: Apresentar dados primários coletados no âmbito das atividades da pesquisa econômica, 
bem como descrição das atividades operacionais de aspecto geral realizadas e condições 
de progresso frente aos cronogramas e objetivos planejados. 

Detalhamento: O produto deve apresentar, de forma estruturada e organizada em formato de banco 
de dados, os dados primários coletados relativos à pesquisa econômica, 
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correspondendo a no mínimo 50% (cinquenta por cento) da amostra definida, 
acompanhado de relatório descrevendo as atividades desenvolvidas, dificuldades e 
outros elementos que registrem a evolução das atividades de coleta de dados. 

Deve apresentar, ainda, comparação com cronograma estabelecido no plano de 
trabalho, com críticas e propostas de eventuais correções de prazos. 

O relatório parcial terá abrangência nacional e deve obrigatoriamente 
apresentar tabelas compilando os resultados e indicadores, conforme 
APÊNDICE E. 

 
4.4 Segundo relatório parcial – pesquisa econômica 

Objetivo: Apresentar dados primários coletados no âmbito das atividades da pesquisa econômica, 
bem como descrição das atividades operacionais de aspecto geral realizadas. 

Detalhamento: O produto deve apresentar, de forma estruturada e organizada em formato de banco 
de dados, os dados primários coletados relativos à pesquisa econômica, 
correspondendo a 100% (cem por cento) da amostra definida, acompanhado de 
relatório descrevendo as atividades desenvolvidas, dificuldades e outros elementos 
que registrem a evolução das atividades de coleta de dados. 

O relatório parcial terá abrangência nacional e deve, obrigatoriamente, 
apresentar tabelas compilando os resultados e indicadores, conforme 
APÊNDICE E. 

 
4.5 Relatório de Apresentação e Análise dos Resultados da Pesquisa Econômica 

Objetivo: Apresentar relatório com os resultados estatísticos verificados. 
Detalhamento: O produto deve apresentar os resultados estatísticos da pesquisa, tanto os 

questionários individualizados e devidamente preenchidos pelos entrevistadores 
quanto os dados tabulados em formato eletrônico. Deverá conter também a análise 
estatística dos dados e indicadores obtidos a partir da pesquisa de campo realizada, 
estratificada por setor (atividades econômicas) e deve, obrigatoriamente, 
apresentar tabelas compilando os resultados e indicadores, conforme 
APÊNDICE E. 

 
4.6 Relatório final da pesquisa 

Objetivo: Apresentar relatório com os resultados consolidados verificados. 
Detalhamento: O produto deve apresentar os resultados consolidados da pesquisa, com 

comentários acerca da análise estatística dos dados e indicadores obtidos a partir da 
pesquisa de campo realizada, estratificada por setor (atividades econômicas) e 
deve, obrigatoriamente, apresentar tabelas compilando os resultados e 
indicadores, conforme APÊNDICE E. 
 

5. ATIVIDADES - Metodologia da Pesquisa 

A metodologia de estimação de recursos energéticos, particularmente lenha e carvão vegetal, 
desenvolvida no ciclo do BEN 2006 e que será utilizada para as atividades objeto do presente Termo 
de Referência, teve por objetivo rever a contabilização anual do uso de recursos energéticos 
selecionados, em todo o território nacional, para aprimorar essas estatísticas no Balanço Energético 
Nacional e, desta forma, subsidiar as demais atividades de planejamento e pesquisa energéticos. 
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As metodologias específicas de estimação desenvolvidas para a contabilização integram a 
combinação de dados secundários, obtidos junto às fontes tradicionais e regulares de dados, com 
dados primários, obtidos em pesquisas de campo especialmente realizadas para este propósito, 
seguindo a diretriz de superar as limitações existentes nas estimativas baseadas apenas em dados 
secundários. 
 
O planejamento da pesquisa determinou o emprego da técnica de survey ou inquérito. Baseia-se em 
entrevistas com uso de questionários para obter informações padronizadas, objetivas e subjetivas, da 
população investigada, passíveis de serem tratadas quantitativamente. 
 
No survey é indiferente se as entrevistas serão realizadas com todas as unidades elementares, que 
configura um censo, ou com uma amostra que reflita a população; porém, sua realização adequada 
requer critérios técnicos específicos para cada fase da sua realização: 
 

1. Seleção da amostra; 
2. Elaboração de questionários; 
3. Aplicação dos questionários; 
4. Codificação das respostas, e; 
5. Análise das informações obtidas. 

 
A partir da classificação dos usuários de lenha e carvão vegetal para fins energético, a pesquisa se 
divide em dois tipos: 

 a pesquisa sobre o uso residencial, realizada nos domicílios, e; 

 a pesquisa sobre o uso econômico, englobando os estabelecimentos industriais e de 
serviços. 

 

O presente Termo de Referência refere-se especificamente à pesquisa sobre o uso econômico  
a seguir detalhada. 

5.1 Pesquisa Econômica 

A pesquisa econômica se configura como pesquisa de campo realizada por via telefônica, utilizando 
a técnica de survey que será aplicada aos estabelecimentos de atividade econômica dos setores 
industrial e de serviços, para estimar o consumo setorial energético de lenha e carvão vegetal no 
Brasil nestes setores. 
A unidade a ser analisada é a empresa, com o objetivo de obter informações para diversos setores 
da atividade econômica, selecionadas e identificadas a partir do banco de dados de empresa, a ser 
elaborado pela empresa contratada para a execução do objeto deste Termo de Referencia. . 
O processo contempla uma fase de filtragem, que abrange 44 setores de atividade econômica 
identificados como potenciais consumidores de lenha e carvão vegetal como fonte energética, 
realizada através de ligações telefônicas, para identificar o percentual de estabelecimentos 
consumidores em cada setor de atividade econômica; e, a média do consumo em cada setor. 
 
Com base nas informações da filtragem e do número de empresas por setor, fornecido pelo banco 
de dados de empresas, os setores de atividade econômica têm seu perfil de consumo classificado 
entre: os que têm um consumo de lenha e carvão vegetal insignificante; os que têm um consumo de 
lenha e carvão vegetal médio, e; os que têm um consumo de lenha e carvão vegetal considerável. A 
parametrização entre insignificante, médio e considerável resulta da distribuição de percentuais de 
estabelecimentos consumidores por segmento encontrada na fase de filtragem. 
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Os setores de atividade econômica classificados no primeiro grupo, denominado consumo 
insignificante, são ignorados na amostra. Os setores de atividade econômica classificados no 
segundo grupo, denominado consumo médio, têm uma amostra pequena não generalizável, 
mantendo-se o nível de erro estipulado, de forma que a agregação de alguns segmentos afins 
permita alcançar amostras generalizáveis agregadas. Os setores de atividade econômica 
classificados no terceiro grupo, denominado consumo considerável, têm uma amostra generalizável 
para cada um. 
 

Em função da periodicidade prevista para a pesquisa de campo e dos algoritmos da metodologia de 
estimação, realizam-se entrevistas de aplicação dos questionários junto aos estabelecimentos que 
consomem lenha e carvão vegetal para fins energéticos, estratificados conforme descrito no 
parágrafo anterior, e consultas acerca do consumo total de energia elétrica e combustíveis junto aos 
estabelecimentos que não apresentam este consumo, igualmente estratificados como descrito. 
Assim, o plano amostral se define a partir da incidência de consumo de lenha e carvão vegetal em 
cada setor de atividade, seguida da seleção de uma amostra de estabelecimentos estratificada pelos 
setores da indústria e serviços, segundo os critérios acima apresentados, às quais os entrevistadores 
se dirigem para aplicar os questionários de pesquisa ou de consulta. 
 

As entrevistas e consultas são realizadas por telefone e se dirigem aos donos da empresa ou 
funcionários qualificados como gerentes das áreas pertinentes, identificados como as unidades 
respondentes. 

5.2 Planejamento e Seleção Amostral 

O planejamento e seleção da amostra aplicada à pesquisa econômica deverão obedecer às regras 
específicas apresentadas no planejamento da pesquisa, de forma a garantir que as características da 
população que se deseja investigar estejam presentes na amostra, segundo as principais diretivas: 

 Definição da unidade elementar (elemento da população portador da informação que se 
deseja coletar); 

 Conhecimento do sistema de referência e consequente identificação e listagem da 
população referenciada; 

 Seleção do tipo de amostra a ser utilizado; 

 Fixação do tamanho da amostra, e; 

 Escolha dos melhores estimadores e seus erros amostrais. 
 

5.2.1 Unidades Elementares de Análise 

Os usuários finais que serão arrolados para as pesquisas de campo sobre o consumo de lenha e 
carvão vegetal se dividem de acordo com os setores a que pertencem, listados a seguir: 

i. Usuários industriais são estabelecimentos que realizam transformação de matéria prima e 
utilizam a lenha e o carvão florestal como energético para essa modificação. Os setores da 
indústria que mais utilizam o carvão florestal e a lenha como insumos energéticos são: as 
carvoarias, ladrilho, tijolo, secadora café, entre outras. A unidade elementar a ser investigada 
deverá ser a empresa industrial; 

ii. O setor de serviços é formado por restaurantes, bares, hotéis, padarias etc. A unidade 
elementar a ser investigada deverá ser a empresa prestadora destes serviços. 

 

5.2.2 Unidade Respondente em Cada Pesquisa 

As unidades respondentes, ou seja, os indivíduos que serão abordados como informantes 
qualificados para responder à pesquisa serão proprietários, gerentes ou encarregados superiores. 
Na pesquisa econômica os estabelecimentos devem ser divididos entre os do setor industrial e os do 
setor de serviços. 
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Tabela 1 - Variável de interesse por pesquisa 
 

Variável de interesse Pesquisa Unidade amostral 

Consumo de lenha ou carvão vegetal 
em quilos (total, media etc.) 

Econômica 

Industrial 

Serviços 

Estabelecimentos 

5.2.3 Detalhamento das Variáveis de interesse 

 Localização: urbana ou rural; 

 Unidade de investigação: A atividade é a unidade de investigação;  

 Tipo de combustível de madeira: lenha e/ou carvão vegetal utilizado; 

 Volume de produção física associado ao consumo do combustível de madeira (exemplo 
quilos de madeira por tonelada de clinquer), para o setor industrial; 

 Despesas com combustíveis e lubrificantes; 

 Porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes para a aquisição de lenha 
nativa; 

 Porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes para a aquisição de carvão 
vegetal de origem nativa; 

 Porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes para a aquisição de lenha de 
reflorestamento; 

 Porcentagem das despesas com combustíveis e lubrificantes para a aquisição de carvão 
vegetal de reflorestamento; 

 Preço da lenha nativa; 

 Preço do carvão vegetal de origem nativa; 

 Preço da lenha de reflorestamento; 

 Preço do carvão vegetal de reflorestamento; 

 Unidade de medida, características físicas e poder calorífico: Para a lenha comercial, a 
unidade de medida primária é o metro cúbico estéreo [m3 st], sendo necessário adotar-se 
um coeficiente de transformação de estéreo para tonelada; 

 Esse valor varia com a densidade da madeira, sua umidade, forma, dimensões e a perícia 
com que é empilhada. Para a lenha de origem nativa será considerada, na medida da 
disponibilidade, a densidade da lenha predominante no bioma de consumo. Na falta desta 
informação, serão utilizados os valores médios abaixo, obtidos em pesquisas realizadas 
pela CETEC em localidades do Estado de Minas Gerais (CEMIG, 2005); 

 Densidade: 330 kg/m3 st para lenha de origem nativa e 500 kg/m3 st para lenha de 
reflorestamento; 

 O poder calorífico da madeira seca em forno varia muito pouco para diferentes espécies de 
arvores, e o conteúdo energético depende principalmente da umidade da madeira. Os 
valores de consumo específico são em base seca, descontando a umidade da lenha 
utilizada. Adotou-se o valor de 3.100 kcal/kg como poder calorífico inferior da lenha, tanto a 
de origem nativa quanto a de reflorestamento. Esse valor provém de ensaios realizados pelo 
CETEC (CEMIG, 2005); 

 A lenha será contabilizada em peso; 

 O carvão vegetal será contabilizado em peso, considerando-se as relações: 

 250 kg/m3 para o carvão bruto de origem nativa; 

 230 kg/m3 para o carvão bruto de reflorestamento; 

 340 kg/m3 para os finos de carvão; 
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 Adotou-se o valor de 6.460 kcal/kg como poder calorífico inferior do carvão vegetal, tanto o 
de origem nativa quanto o de reflorestamento, valores obtidos de pesquisas efetuadas nas 
Companhias Siderúrgicas Belgo Mineira e Acesita (BRASIL, 2005). 

 
5.2.4 Amostra da Pesquisa 

Para estimar o consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil no setor econômico (indústria e 
serviços), o plano amostral seguirá as seguintes diretrizes:  

1. A unidade a ser analisada é a empresa, uma vez que se pretende estimar o consumo de 
lenha e carvão vegetal de setores da economia; 

2. Será utilizado um banco de dados para identificar as empresas, com esta base 
cadastral será possível obter informações como telefone, ramo de atividade, porte da 
empresa, etc; 

3. Haverá uma primeira fase de filtragem onde se definirá o plano amostral a partir da 
incidência de consumo de lenha e carvão vegetal de cada setor de atividade; 

4. Através do cadastro (banco de dados) as empresas serão selecionadas através de uma 
amostra que será estratificada pelos setores da indústria e serviços;  

5. As entrevistas serão realizadas por telefone; 
6. As entrevistas serão realizadas com os donos da empresa ou funcionários qualificados 

como gerentes da área financeira (unidades respondentes). 
 

5.2.4.1 Seleção dos segmentos dentro de cada setor econômico: “filtragem” 

A amostra deverá ser dividida entre os setores econômicos e, dentro de cada setor, serão eleitos 
segmentos para a realização da pesquisa. A literatura internacional apresenta alguns segmentos 
econômicos onde o uso da lenha e do carvão vegetal costumam ser mais comuns. Estas 
informações, contudo, ainda não existem para o Brasil. Dessa forma, a primeira etapa para a 
realização da pesquisa econômica será a realização de uma filtragem nos setores econômicos, de 
forma a selecionar aqueles que serão pesquisados.  
 
Os segmentos das tabelas abaixo foram selecionados a partir de uma estimativa prévia do consumo 
de lenha e de carvão vegetal nesses setores. A filtragem será feita por telefone, com os seguintes 
segmentos: 

Tabela 2 Atividades do setor industrial que consomem lenha e carvão vegetal 
 

C Indústrias de transformação 

10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

101 ABATE E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE 

103 FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS 

104 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS 

105 LATICÍNIOS 

106 MOAGEM, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS AMILÁCEOS E DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

107 FABRICAÇÃO E REFINO DE AÇÚCAR 

107 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ 

109  FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS 

13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 

131  PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS 

132  TECELAGEM, EXCETO MALHA 
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C Indústrias de transformação 

133 FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA 

134 ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS 

135  FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS, EXCETO VESTUÁRIO 

14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

141  CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 

15 PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS 

151 CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO 

152 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM E DE ARTEFATOS DIVERSOS DE COURO 

16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 

161 DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 

162 

17 

171 

172 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL TRANÇADO, EXCETO MÓVEIS 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL 

FABRICAÇÃO DE PAPEL, CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO 

20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

201 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS 

202 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 

203 FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS 

  

206 FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

209 

21 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 

22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 

221 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA 

222 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 

23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 

231  FABRICAÇÃO DE VIDRO E DE PRODUTOS DO VIDRO 

232 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

234  FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS 

239 

24 

241 

2411-
3 

2412-
1 

242 

243 

APARELHAMENTO DE PEDRAS E FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 

METALURGIA 

PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA E DE FERROLIGAS 

PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA 

PRODUÇÃO DE FERROLIGAS 

SIDERURGIA 

METALURGIA DOS METAIS NÃO-FERROSOS 

25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

253 FORJARIA, ESTAMPARIA, METALURGIA DO PÓ E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE METAIS 

254 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CUTELARIA, DE SERRALHERIA E FERRAMENTAS 

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 

Fonte: relatório do CENBIO 

Tabela 3 Atividades do setor industrial que consomem lenha e carvão vegetal 
 

B Indústrias extrativas 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I TERMO DE REFERENCIA 

Pág. 24 de 143 

 

     

B Indústrias extrativas 

07 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 

071 EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

08 EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 

081 EXTRAÇÃO DE PEDRA, AREIA E ARGILA 

Fonte: relatório do CENBIO 

Tabela 4 Consumo de lenha e carvão vegetal no setor de comércio e serviços 
 

Serviços alimentação 
Serviços 

alojamento 
Atividades recreativas e culturais 

Serviços 
pessoais 

Restaurantes e estabelecimentos 
de bebidas, com serviço completo 

Hotéis, motéis e 
pousadas 

Atividades relacionadas ao lazer 
Lavanderias e 

tinturarias 

Lanchonetes e similares Outros tipos   

Cantinas (serviços privativos de 
alimentação) 

   

Fornecimento de comida 
preparada 

   

Outros serviços de alimentação    

Fonte: relatório do CENBIO 

 
A Tabela 2 apresenta 40 segmentos da indústria que foram selecionados para a realização da 
filtragem para identificarmos a incidência do uso de lenha. Já a Tabela 3 apresenta 2 (dois) setores 
da indústria no qual foi realizada a filtragem para identificar a incidência do uso de carvão vegetal. A 
Tabela 4 mostra 9 (nove) setores de comércio e serviços selecionados para a filtragem. As tabelas 
apresentam informações de segmentos da indústria baseadas na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE.   
 
Nos 51 segmentos apresentados nas tabelas acima será realizada uma filtragem com 
aproximadamente 100 empresas em cada um deles, para identificar a utilização ou não de 
lenha e carvão vegetal como fonte de energia. Dessa forma, será realizado um total de 5.100 
ligações.  
 
A filtragem utilizará questionário próprio e ocorrerá através de ligações para as empresas desses 
segmentos com o objetivo de conhecer a incidência de lenha e carvão vegetal em cada um deles, ou 
seja, o percentual de consumidores. Para classificar o perfil de consumo de cada um dos setores 
será necessário, ainda na etapa de filtragem, questionar a quantidade total de consumo dos 
energéticos investigados na pesquisa pela empresa. Com ambas as informações, e mais o número 
de empresas por setor fornecido pelo cadastro a ser elaborado, será possível uma classificação mais 
segura de cada setor. 
 
Em seguida os setores econômicos serão agrupados da seguinte forma: 

 Os setores que têm um consumo de lenha e carvão vegetal insignificante; 

 Os setores que têm um consumo de lenha e carvão médio; 

 Os setores que têm um consumo de lenha e carvão considerável. 
 
Por razões operacionais e de custos da pesquisa, o primeiro grupo será ignorado na amostra, e não 
serão realizadas entrevistas com empresas deste grupo. Para o segundo grupo será extraída uma 
amostra pequena e não generalizável para compor a amostra total da pesquisa com as indústrias. 
Para reduzir o custo da pesquisa aceita-se não ter informações generalizáveis com um nível de erro 
adequado neste segmento. Será possível, no entanto, agregar alguns segmentos afins, para 
alcançar amostras generalizáveis agregadas. Além do que, estes segmentos comporão os 
indicadores nacionais de consumo de lenha e carvão na atividade econômica.  
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No terceiro grupo, realizar-se-á uma amostra generalizável para cada segmento. Desta forma, tem-
se informação específica por segmento para aqueles de maior consumo e informação para os 
agregados de segmentos mais afins para aqueles de menor consumo, além dos indicadores 
nacionais. 
5.2.4.2 Operacionalização da Amostra: as entrevistas e as consultas 

É impossível estabelecer de antemão o que é chamado de insignificante, médio e considerável. Isto 
vai depender da distribuição de percentuais de estabelecimentos consumidores por segmento 
encontrada nesta fase inicial de filtragem. Contudo, pode-se arbitrar previamente que serão medidos 
com amostras generalizáveis 20 segmentos, amostra esta a ser validada a partir do resultado da 
filtragem, de forma a acompanhar um número considerável de segmentos econômicos. Neste caso, 
serão realizadas 300 entrevistas com consumidores de lenha e carvão vegetal em cada um desses 
setores para obtenção de informações específicas, totalizando cerca de 6.000 entrevistas. Nos 
setores que apresentarem um consumo de lenha e carvão médio serão realizadas 2.000 entrevistas 
ao todo que não permitirão gerar informação generalizável para cada setor, mas permitirá gerar 
informação generalizável para até seis agregados de setores e ajudará a compor a amostra total da 
pesquisa com as atividades econômicas. 
 
A pesquisa de consumo de lenha e carvão vegetal tem periodicidade prevista superior a 3 anos e, 
nos anos em que não forem realizadas pesquisas, estes consumos serão estimados com um modelo 
baseado nos dados do IBGE, que só especifica a “conta de gasto total de consumo de energia e 
combustíveis” para todos as empresas, obviamente, consumidores e não consumidores de lenha e 
carvão vegetal. 
 
Desta forma, para fornecer informação comparável à do IBGE, deve-se estimar a mesma “conta de 
gasto total de consumo de energia e combustíveis” entre os consumidores de lenha e carvão vegetal, 
com quem será feita a pesquisa, e entre os não consumidores de lenha e carvão vegetal, com quem 
será realizada uma rápida consulta. Este desenho de medição permitirá estabelecer a relação entre a 
“conta de gasto total de consumo de energia e combustíveis” e o consumo de lenha e carvão vegetal. 
O conhecimento desta proporção permitirá a estimação do consumo destes energéticos através das 
variações anuais daquela conta. 
 
Como é necessária uma amostra na consulta com a mesma generalidade da amostra das empresas 
consumidoras de lenha e carvão vegetal, a amostra precisará ser dobrada. Será realizada uma 
consulta acerca do consumo total de energia e combustíveis com as empresas dos setores que 
apresentarem um consumo de lenha e carvão considerável e com as empresas dos setores que 
apresentarem um consumo médio, ou seja, aqueles setores selecionados para a pesquisa.  
 
Sendo assim, a amostra total será de 16.000 empresas, sendo 8.000  entrevistas e 8.000 consultas. 
Como não se sabe de antemão que empresas consomem e quais não consomem lenha e carvão 
vegetal, deve-se sortear um número muito elevado de empresas a serem abordadas. Como a 
proporção de empresas consumidoras destes energéticos é provavelmente muito menor que 50%, 
será mais fácil cumprir a amostra de não consumidores do que de consumidores. 
 
O problema é, portanto, como estimar o tamanho do sorteio do cadastro para a obtenção de dados 
dos consumidores. Após a fase de filtragem tem-se uma estimativa desta proporção e será possível 
fazer cálculos precisos. Imaginando cerca de 10% de consumidores de lenha e carvão vegetal, a 
cada 10 entrevistas apenas uma seria de consumidores. Assim, seria preciso um cadastro 10 vezes 
maior, de 80.000 empresas, para alcançar a amostra que se deseja: 8.000 consumidores dos 
energéticos.  
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5.2.4.3 Indicadores por região 

O plano amostral da pesquisa econômica de consumo de lenha e carvão vegetal tem o objetivo de 
representar adequadamente os setores econômicos. No entanto, como a amostra será muito grande, 
será possível desenvolver indicadores por região. Para tanto, as 8.000 entrevistas em cada setor ou 
conjunto de setores devem ser distribuídas pelas diversas regiões. Desta forma, mesmo com a 
grande desproporcionalidade na distribuição de empresas através das regiões, será possível calcular 
a média de consumo de cada região. Uma região teria que ter menos do que 3,75% das empresas 
pesquisadas do país (300/8.000) para que a sua amostra de empresas não fosse generalizável.  
 
É possível inclusive que os maiores estados como SP, RJ e MG, alcancem uma amostra suficiente 
para gerar uma amostra generalizável. Estas distribuições de empresas e as possibilidades de 
construção de indicadores regionais serão conhecidas a partir da elaboração de um banco de dados 
de empresas. 
 
5.2.4.4 Tipo de Entrevista 

Por razões de custos e de praticidade, todas as entrevistas e consultas serão realizadas por telefone. 
Destaca-se ainda, que as entrevistas por telefone costumam apresentar um tempo de execução 
menor, se comparado com a entrevista presencial, tendo em vista as diferenças na dinâmica de 
trabalho de cada uma delas. 
 
5.2.4.5 Cadastro 

Toda pesquisa por amostragem precisa de um cadastro que identifique as unidades da população 
que serão investigadas. No caso da pesquisa residencial o cadastro é a lista de setores censitários 
do censo demográfico, já na pesquisa com empresas deverá ser elaborado de um banco de dados 
de empresas privadas onde constem informações necessárias para o desenho da pesquisa cuja 
base de dados possua o ramo de atividade de cada empresa, telefone, número de funcionários, 
localização etc. 
 
5.2.4.6  Parâmetros da amostra e estimação 

O cálculo do tamanho da amostra requer conhecimento da variância do consumo de lenha ou carvão 
das empresas. Todavia, não existem estudos que possibilitem chegar a uma estimativa, mesmo que 
grosseira, daquele parâmetro. Por isso, arbitrou-se uma amostra de 300 empresas para cada um de 
20 segmentos econômicos que tenham consumo de lenha considerável. Por questões práticas, para 
os segmentos econômicos que apresentarem consumo mais baixo, porém significativo, será extraída 
uma amostra total de 2.000 empresas. 
 
5.2.4.7 Pesos amostrais 

A pesquisa é estratificada por segmento e, por isso, para se obter estimativas do consumo de lenha 
ou carvão que sejam válidas para o país, é necessário observar as proporções da população-alvo. 
No que diz respeito aos segmentos econômicos com consumo considerável de lenha ou carvão, é 
necessário observar a participação relativa de cada segmento econômico (estratos) na população-
alvo. Já nos segmentos econômicos com consumo médio, como a amostra é definida para o 
conjunto deles, é necessário observar a participação relativa desse conjunto na população-alvo. As 
desproporcionalidades decorrentes do plano amostral serão corrigidas através do uso de um peso 
amostral probabilístico. 
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A fórmula do peso (w) é a seguinte: 

1

1

,         1,2,3,...,21

J

j j

j

j J

j j

j

N n

w j

n N





 




 

onde: 

jw
 é o peso das observações da j-ésima classe do estrato na população-alvo; 

j é o indexador das J classes do estrato (20 segmentos de consumo considerável mais 1 de consumo 
médio); 
nj é o tamanho da amostra relativa à classe j do estrato; e 
Nj é o tamanho da população relativa à classe j do estrato. 
 
O uso de pesos implica em alterações nas estatísticas descritivas usuais. Sejam Y o consumo de 
lenha em Kg/empresa/dia e n* o tamanho total da amostra. Então, tem-se: 
 

Variável Estimador s/ peso Estimador c/ peso 
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Y Y
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5.3 Questionários para Entrevistas 

Para a realização das entrevistas, foram desenvolvidos questionários baseados nas informações e 
dados identificados na metodologia de pesquisa e estimação de recursos energéticos selecionados, 
que permitirão a extração de dados primários diretos e de outras informações complementares que 
permitirão a integração de dados secundários, obtidos junto às fontes tradicionais e regulares de 
dados, na estimação da contabilização para o Balanço Energético Nacional. 
Os questionários contêm as variáveis a serem avaliadas e foram concebidos para obter informações 
padronizadas, objetivas e subjetivas, da população investigada, passíveis de serem tratadas 
quantitativamente. As informações objetivas são aquelas relacionadas a dados ou fatos concretos e 
que, por isso, podem ser comprovados, como nível de renda, grau de escolaridade, características 
da associação a qual pertence, etc. Já as informações subjetivas são aquelas que dizem respeito a 
opiniões, atitudes, intenções, valores, juízos, sentimentos, aspirações, expectativas etc. do 
entrevistado. 
O questionário a ser aplicado na pesquisa das atividades econômicas está apresentado no 
APÊNDICE C Questionário da Pesquisa Econômica. 
 
5.4 Banco de Dados 

Para a realização do plano amostral da pesquisa piloto econômica, deverá ser elaborado de um 
banco de dados de empresas privadas onde constem informações necessárias para o desenho da 
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pesquisa e para a compatibilização dos resultados com os dados da Pesquisa Industrial Anual - PIA 
e da Pesquisa Anual de Serviços - PAS do IBGE, no estabelecimento de uma estimativa anual de 
consumo dos energéticos no setor econômico. Entre as informações cadastrais e econômicas 
relevantes estão: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Razão social do estabelecimento, conforme registro constante no CNPJ da Secretaria da 
Receita Federal; 

 Endereço completo do estabelecimento, inclusive telefone e e-mail; 

 Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE do estabelecimento; 

 Número de empregados; 

 Massa salarial, entre outros. 
 
O método amostral utilizado para a realização da pesquisa piloto (vide APÊNDICE I) contratada pela 
EPE e realizada pela FGV foi a amostra aleatória simples. Este tipo de amostra, que se caracteriza 
no sorteio aleatório da unidade amostral a partir de uma lista completa de toda a população mostrou-
se adequado para a realização da pesquisa nacional sobre o consumo de lenha e carvão vegetal.  
A pesquisa piloto revelou ainda que utilização do cadastro da Relação Anual de Informação Social – 
RAIS/2005 como base para o sorteio aleatório dos estabelecimentos mostrou-se insuficiente, tendo 
em vista a defasagem de tempo e os diversos erros de consistência deste cadastro. A diferença de 
tempo mostrou-se incompatível com a realidade das microempresas brasileiras, que apresentam um 
curto tempo de vida. Como conseqüência, algumas empresas estavam falidas ou inativas. Além 
disso, em muitos casos, o cadastro continha o telefone dos contadores e não das empresas, o que 
representava mais um obstáculo já que algumas empresas não eram clientes regulares dos 
contadores. 
 

Portanto, será de responsabilidade da contratada a elaboração de um banco de dados de 
empresas privadas. Este cadastro deverá trabalhar com os códigos da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Cabe destacar que, as informações contidas 
no banco de dados elaborado pela contratada servirá para dimensionamento das amostras 
para pesquisa. 

5.5 Treinamento e Preparação da Equipe 

Os procedimentos previamente planejados para o treinamento e preparação da equipe estão 
apresentados no APÊNDICE F. . 

5.6 Supervisão da Pesquisa e Crítica dos Dados 

Os procedimentos previamente planejados para o treinamento e preparação da equipe estão 
apresentados no APÊNDICE G Diretrizes de Supervisão, Processamento e Crítica dos Dados, e 
devem ser aplicados na pesquisa. 

6. Forma de Apresentação dos Produtos 

Cada documento produto será emitido inicialmente em caráter “preliminar”, tendo a EPE um período 
de 7 (sete) dias corridos após seu recebimento para apresentação de comentários devidamente 
fundamentados. A contratada terá, então, outros 7 (sete) dias corridos para atendimento dos 
comentários. Se atendidos os comentários, será procedida a aprovação do documento que passará a 
ter caráter “aprovado”. 
Os documentos produto em caráter “preliminar” poderão ser apresentados exclusivamente em meio 
digital e através de correio eletrônico. 
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Todos os documentos produto serão elaborados na língua portuguesa, e elaborados utilizando-se os 
seguintes recursos de informática: 

 Em meio digital, gravados em mídia (CD ou DVD): em duas cópias; 

 Em meio impresso: em 03 (três) cópias completas, sendo que uma cópia não deverá ser 
encadernada, de modo a viabilizar seu armazenamento junto ao processo de contratação. 

 Textos: MS-Word versão Office 2003 ou compatível; 

 Planilhas eletrônicas: MS-Excel Office 2003 ou compatível; 

 Bancos de dados: MS-Access 2003 ou compatível; 

 Apresentações: MS-Powerpoint 2003 ou compatível; 

 Mapas e imagens: arquivos em extensão JPG ou similar, acessível para programas do 
sistema operacional MS-Windows. 

 

Todos os documentos terão indicadores do número, data e caráter da emissão, e sua submissão 
deverá ser adequadamente registrada. 
A EPE fornecerá modelo de documento texto, em extensão .DOC, para utilização da executora da 
pesquisa. 
 

7. Cronograma e Prazos de Atendimento 

O prazo de execução dos serviços e de vigência do instrumento contratual resultante da licitação 
será 16 (dezesseis) meses, podendo ser prorrogado desde que ocorra algum dos motivos previstos 
no art. 82 do RLC/EPE. 
Os prazos limites para apresentação e entrega dos produtos resultantes das atividades contratadas 
deveram obedecer ao cronograma abaixo, tendo por referência a data de autorização para início das 
atividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. C

U
S

TO 

Para estimação do valor da contratação dos serviços acima discriminados, foi estimada a quantidade 
de horas necessária para completa execução dos serviços, distribuídas segundo categoria 
profissional e produtos previstos. A contratada poderá apresentar a sua proposta de carga 
horária. 

Produto 
Horas por categoria profissional 

 Custo (R$)  
Sênior Pleno Junior Técnico 

Plano de trabalho 320 1280      

Produto 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Plano de trabalho   X                               

Banco de dados      X                           

Reunião de acompanhamento          X                       

Primeiro relatório parcial - pesquisa 
econômica  

             X                   

Reunião de acompanhamento                X                 

Segundo relatório parcial - pesquisa 
econômica  

                   X             

Reunião de acompanhamento                      X           

Relatório de apresentação e análise dos 
resultados da pesquisa econômica  

                         X       

Reunião de acompanhamento                            X     

Relatório final da pesquisa                                 X 
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Banco de dados 427 427 853 1707  

Primeiro relatório parcial - pesquisa econômica 427 427 853 1707  

Segundo relatório parcial - pesquisa econômica 427 427 853 1707  

Relatório de apresentação e análise dos 
resultados da pesquisa econômica 320 640 1280 760  

Relatório final da pesquisa 320 640 640    

Total      

O proponente deverá apresentar preço global para execução dos serviços, sem reajuste, já incluídos 
todos os tributos, despesas, contribuições previdenciárias e quaisquer ônus de natureza, fiscal, 
estadual ou municipal. 

9. Condições de pagamento 
O pagamento dos serviços ocorrerá até 15 (quinze) dias após o recebimento, na EPE, do documento 
de cobrança correspondente a produto devidamente aprovado pela EPE. 
 
O valor das parcelas de faturamento corresponderá aos seguintes percentuais aplicáveis sobre o 
valor total do contrato, vinculados à aprovação dos produtos definidos no item 4, a saber: 
 

Produto Valor (%) 

Plano de trabalho 0 

Banco de dados 15 

Primeiro relatório parcial - pesquisa econômica 15 

Segundo relatório parcial - pesquisa econômica 15 

Relatório de apresentação e análise dos resultados da pesquisa 
econômica 

15 

Relatório final da pesquisa 40 

Total 100 
 

10. Qualificação técnica da proponente 

10.1 Perfil 

A qualificação técnica da proponente terá por base a equipe alocada para execução das atividades, 
cuja composição e qualificação mínimas são descritas a seguir. 
A comprovação dos requisitos apresentados deverá ser feita por meio de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes 
(quando aplicável). Nos atestados deve constar a descrição do serviço executado, o nome do 
profissional e estar indicada, explicitamente, a função por ele exercida que demonstre o atendimento 
aos requisitos indicados. 
A EPE reserva-se ao direito de proceder a diligências, de modo a verificar a autenticidade dos 
atestados apresentados, sem comunicação prévia à proponente. 
 
10.1.1 Coordenador Técnico Geral (Senior) 

Quantidade: 01 (um). 
Formação acadêmica: Graduação em nível superior. 
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Requisitos: Experiência comprovada de mínimo 05 (cinco) anos na coordenação de pesquisas de 
campo baseadas na técnica de survey através de atestados de capacidade técnica. 

10.1.2 Coordenador de Macro-Atividades (Pleno) 

Quantidade: 02 (dois). 
Formação acadêmica: Graduação em nível superior. 
Requisitos: Experiência comprovada de mínimo 02 (dois) anos na coordenação de pesquisas de 
campo baseadas na técnica de survey através de atestados de capacidade técnica. 

10.1.3 Analista (Junior/Técnico) 

Quantidade: 05 (cinco). 
Formação acadêmica: Graduação em nível superior. 

Requisitos: Experiência comprovada na execução de pesquisas de campo baseadas na técnica de 
survey. 
 

A Formação Acadêmica e a Experiência Profissional da Equipe de Técnica serão comprovadas por 
diplomas, certificados, atestados e declarações emitidos por pessoa jurídica de direito público e 
privado, que comprove a aptidão do consultor individual para desempenhar a atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com objeto deste TDR.  

Os Documentos de Formação Acadêmica e Experiência Profissional serão apresentados em original 
ou cópia autenticada, juntamente com Currículo Vitae dos profissionais. 

A comprovação da Experiência do Proponente deverá ser por meio de atestado fornecido pelas 
empresas onde foram prestados os respectivos serviços, com detalhamento claro de sua natureza. A 
citada comprovação é condição sine qua non para a celebração do contrato de serviço. 
 

11. ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO 

Os trabalhos de pesquisa de campo deverão seguir a metodologia exposta no item 5, obedecendo 
ainda o manual de treinamento, as planilhas contendo os indicadores necessários ao modelo de 
estimação veiculados nos apêndices deste Termo de Referência. 

12. SUPERVISÃO 

12.1 Coordenação 

O Comitê Técnico Supervisor deste Contrato será formado por representantes da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, responsáveis pelas tarefas de coordenação, supervisão geral e atesto 
dos documentos produzidos. 
Após autorização dos serviços, serão formalmente designados representantes da EPE e da 
contratada, para efeitos de coordenação técnica e centralização da comunicação ao longo do 
desenvolvimento do estudo. 
Serão realizadas, periodicamente e segundo programação definida em comum acordo com os 
representantes, reuniões de acompanhamento das atividades. Qualquer das partes poderá solicitar 
reunião, que deve resultar em registro quanto a deliberações ou providências a serem tomadas pelas 
partes. 
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12.2 Capacitação 

Como forma de compartilhar as experiências adquiridas ao longo da consultoria, após aprovação dos 
produtos indicados neste Termo de Referência, serão realizados seminários técnicos, onde a 
empresa consultora apresentará aspectos relevantes do trabalho realizado. 
 
Os seminários serão realizados nas instalações do escritório central da EPE ou em local por ela 
designado. Os custos relativos à disponibilidade de local para realização destes seminários correrão 
por conta da EPE. 
 
As apresentações utilizadas nos seminários técnicos serão disponibilizadas a EPE. 

13. CONFIDENCIALIDADE 

A empresa contratada deverá garantir o tratamento confidencial das informações levantadas em 
nome da EPE ou por ela fornecidas, e assumirá as obrigações de não divulgar qualquer informação 
resultante do trabalho para terceiros, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação e não utilizar a 
documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por escrito pela Empresa de 
Pesquisa Energética - EPE. 

14. PROPRIEDADE DOS ESTUDOS 

Todos os resultados dos estudos, aí incluídos bases de dados primárias, banco de dados contendo 
respostas coletadas e documentos produto, serão de propriedade exclusiva da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, e serão formulados, apresentados e divulgados estritamente em seu nome. 
Ficam preservados os direitos intelectuais quanto à autoria dos estudos, conforme legislação 
brasileira. 

15. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os seminários previstos na seção 12.2 serão realizados nas instalações do escritório central da EPE, 
ou em local por ela designado na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Os demais serviços serão desenvolvidos nas instalações da empresa contratada e nas localidades 
selecionadas para coleta de dados. 

16. ELEMENTOS DISPONÍVEIS 

Dúvidas sobre o presente Termo de Referência deverão ser encaminhadas via fax ou e-mail, e as 
respectivas respostas serão fornecidas simultaneamente a todos os candidatos.  
Serão entregues ao consultor as informações disponíveis que sejam relacionadas ao objeto do 
Contrato. Será facilitado o acesso do Consultor aos outros órgãos do Governo que também possam 
dispor de informações necessárias à execução do trabalho. 
A EPE providenciará, sempre que necessário, o ambiente físico apropriado para possibilitar reuniões 
de trabalho agendadas entre as partes, com localização no escritório da EPE – RJ. 
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17. ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS 

As despesas decorrentes da contratação dos serviços de consultoria de que trata o presente Termo 
de Referência se enquadra no Programa de Trabalho nºs 091752 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

18.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
18.1.1. Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA comprometer-se-á a cumprir 
rigorosamente todas as obrigações assumidas em sua proposta, dentre outras previstas neste 
Contrato e no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021): 
 

a) designar um um profissional, pertencente a sua própria equipe ou da equipe do fabricante, que 
ficará responsável, perante a CONTRATANTE, por responder as dúvidas de analistas da mesma, 
referentes a instalação, manutenção e utilização do software;  
b) prestar o serviço objeto desta contratação conforme descrito no Termo de Referência, que 
integra e completa este Contrato e nas Proposta Comercial da CONTRATADA; 
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 
d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a mesma em sua 
integralidade,  
e) comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas 
observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 
f) responsabilizar-se integralmente pela execução do serviço contratado nos termos do Código 
Civil Brasileiro, não sendo a existência ou ausência da fiscalização da CONTRATANTE motivo de 
exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA; 
g) na eventualidade de não conseguir cumprir as cláusulas contratuais, por sua exclusiva culpa, 
ressarcir à CONTRATANTE de eventuais custos decorrentes da necessidade desta recorrer a 
outras empresas;  
h) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
i) manter a confidencialidade das informações não disponíveis publicamente que venha a obter 
como resultado do desenvolvimento do serviço;  
j) manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação de que 
decorre o presente Contrato;  
k) fornecer toda a documentação necessária à utilização do sistema, incluindo manuais, modelos  
e guias de instalação do software, quando solicitado;  
l) responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de remuneração dos profissionais 
utilizados na execução dos serviços, assim como por todos os encargos sociais, trabalhistas e 
tributários decorrentes do presente Contrato, não existindo nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE;  
m) arcar com todas as despesas de qualquer natureza decorrentes da presente contratação; e 
n) conhecer e cumprir o Código de Ética, Conduta e Integralidade da EPE, disponível no sitio 
eletrônico da CONTRATANTE (www.epe.gov.br > A EPE > Acesso à informação > Institucional > 
Comissão de Ética). 

 
18.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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18.2.1. São obrigações da CONTRATANTE, dentre outras previstas neste Contrato e no Termo de 
Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021): 

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as Cláusulas Contratuais e os termos de sua Proposta Comercial. 
b) proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços que deverão ser 
prestados; 
c) designar um representante que terá como atribuição acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento 
dos trabalhos; 
d) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento do 
Contrato; 
e) fornecer toda e qualquer informação a CONTRATADA necessária à execução do serviço objeto 
do presente Contrato; 
f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma convencionada e dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias;  
g) comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, as possíveis irregularidades detectadas na 
execução do presente Contrato; 
h) comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
administração ou do endereço de cobrança; e 
i) notificar a CONTRATADA por escrito e/ou e-mail da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, certificando-se que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
j) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, 
no que couber, em conformidade com a legislação em vigor. 

 
19. MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de 
Licitações e Contratos da EPE, Seção V, a CONTRATADA que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; e 
f) Não mantiver a proposta. 

19.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nas alíneas do item 10.1. 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:: 
 

a) Advertência; 
b) Multa por atraso, no caso de atraso na execução de quaisquer prazos estabelecidos no 
Contrato, de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
contratado, até o limite máximo de 10% (dez por cento) deste valor. 
b) Multa administrativa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 
CONTRATANTE, por um período não superior a 2 (dois) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

19.2.1. A reabilitação será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto 
na alínea anterior. 
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19.3.Também ficam sujeitas às penalidades da Lei 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e 
Contratos da EPE, seção V, a CONTRATADA que: 

I. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos;  
II. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
III. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

19.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Cláusula não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
19.5. As multas previstas neste Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor devido à 
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da Lei Processual Civil. 
19.6. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico, sendo que o CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA sua intenção 
de aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 
19.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 
 

20. VEDAÇÃO LEGAL:  
É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas 
subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. Art. 7º do 
Dec. 5.151 de 22.07.2004. 

17. Aprovação: 
Nome: 
Cargo: 
Assinatura: 

20. Responsável Técnico 
Nome: 
Órgão: 
Assinatura: 
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APÊNDICE A COLETA DE DADOS FILTRAGEM – PESQUISA ECONÔMICA 

[PROCURE O GERENTE/DIRETOR/DONO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COMPRA DE 
COMBUSTÍVEIS] 
 
APRESENTAÇÃO: Bom dia/tarde. O Ministério das Minas e Energia está realizando uma pesquisa com o 
objetivo de conhecer melhor o consumo de lenha e carvão vegetal das empresas brasileiras. Pedimos sua 
colaboração para participar de nossa pesquisa, pois, ela é muito importante para o país. A pesquisa que 
fazemos não revela o nome dos entrevistados, faremos apenas análises por grupos, nunca individuais. 
Portanto, (a) Sr(a) pode ficar a vontade para responder. 
 
  Estrato      Estado               Nº Município        Nº Questionário 
 
 
 
Distrito     Subdistrito         Setor da Indústria, Comércio ou Serviço               
 
 
 
 
Data:                                                
 
 
Telefone:                             -                                   -              -- 
 
 
1. Qual a função do(a) Sr(a) na empresa? 
1. Proprietário/dono   2. Gerente   3. Diretor 
4. Arrendatário (para áreas rurais) 5. Outros_______________________ 9. NS/NR 
 
2. A sua empresa utiliza lenha ou carvão vegetal como fonte de energia? 
1. Sim, apenas a lenha 
2. Sim, apenas o carvão vegetal [Pule para p.4]  
3. A lenha e o carvão vegetal 
4. Não, nenhum dos dois [Encerre o questionário] 99. Não Sabe [Encerre o questionário] 
 
3. Em média, quantos quilos de lenha a empresa costuma utilizar em um mês de trabalho? 
R- ___________Kg por mês  99. Não sabe [PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO]  88. Não se aplica 
 
4. [SOMENTE SE UTILIZA CARVÃO] Em média, quantos quilos de carvão vegetal a sua empresa 
costuma utilizar em um mês de trabalho? 
R- ___________Kg por mês 99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
Muito obrigada(o) pela sua atenção. Como eu falei no início a pesquisa que fazemos não revela o nome 
da empresa ou de quem é entrevistado. Apesar disso, é possível que um supervisor da pesquisa entre 
em contato para conferir se o(a) Sr(a) foi entrevistado(a) corretamente.  
 
Nome Completo do entrevistado: _______________________________________________________ 
Setor: _______________________________________________ 
Telefone: _______________________ 1  Empresa    
5 Outro __________________ [especificar] 
0 Não possui telefone 
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APÊNDICE B COLETA DE DADOS PARA CONSULTA – PESQUISA ECONÔMICA 

[PROCURE O GERENTE/DIRETOR/DONO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COMPRA DE 
COMBUSTÍVEIS] 
 
APRESENTAÇÃO: Bom dia/tarde. O Ministério das Minas e Energia está realizando uma pesquisa com o 
objetivo de conhecer melhor o consumo de energia das empresas brasileiras. Pedimos sua colaboração para 
participar de nossa pesquisa, pois, ela é muito importante para o país. A pesquisa que fazemos não revela o 
nome dos entrevistados, faremos apenas análises por grupos, nunca individuais. Portanto, (a) Sr(a) pode ficar 
a vontade para responder. 
 
  Estrato      Estado               Nº Município        Nº Questionário 
 
 
 
Distrito     Subdistrito           Setor da Indústria, Comércio ou Serviços                 
 
 
 
 
Data:                                                
 
 
Telefone:                             -                                   -              -- 
 
 
1. Qual a função do(a) Sr(a) na empresa? 
1. Proprietário/dono   2. Gerente   3. Diretor 
4. Arrendatário (para áreas rurais) 5. Outros_______________________ 9. NS/NR 
 
2. A sua empresa utiliza lenha ou carvão vegetal como fonte de energia? 
1. Sim, apenas a lenha [Encerre o questionário] 
2. Sim, apenas o carvão vegetal[Encerre o questionário]  
3. A lenha e o carvão vegetal [Encerre o questionário] 
4. Não, nenhum dos dois   99. Não Sabe [Encerre o questionário] 
 
Agora vamos falar um pouco sobre a compra de energia elétrica e consumo de combustíveis 
 
3. Qual o valor gasto por ano com a compra de: 
1. Energia elétrica    R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   88. NA 
2. Gás Natural   R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   88. NA 
3. Combustíveis líquidos  R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    88. NA 
4. Outras biomassas além de carvão vegetal e lenha R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   88. NA 
5. Outros combustíveis     R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00     88. NA 
 
[A PERGUNTA 4 DEVE SER FEITA SOMENTE PARA EMPRESAS DO SEGUIMENTO DE SERVIÇOS] 
 
4. Qual o valor gasto por ano com a compra de combustíveis e lubrificantes consumidos de forma 
geral (veículos, geradores, caldeiras, empilhadeiras, atividades administrativas, etc.)? 
R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00  88. NA 
 
Muito obrigada(o) pela sua atenção. Como eu falei no início a pesquisa que fazemos não revela o nome 
da empresa ou de quem é entrevistado. Apesar disso, é possível que um supervisor da pesquisa entre 
em contato para conferir se o(a) Sr(a) foi entrevistado(a) corretamente.  
 
Nome Completo do entrevistado: _______________________________________________________ 
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Setor: _______________________________________________ 
Telefone: _______________________ 1  Empresa    
5 Outro __________________ [especificar] 
0 Não possui telefone 
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APÊNDICE C QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ECONÔMICA 

[PROCURE O GERENTE/ADMINISTRATIVO/DIRETOR/DONO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS] 
APRESENTAÇÃO: Bom dia/tarde. A Empresa de Pesquisa Energética - EPE, vinculada ao Ministério das 
Minas e Energia, está realizando uma pesquisa com o objetivo de conhecer melhor o consumo de lenha e 
carvão das empresas brasileiras. Pedimos sua colaboração para participar de nossa pesquisa, pois, ela é muito 
importante para o país. A pesquisa que fazemos não revela o nome dos entrevistados, faremos apenas 
análises por grupos, nunca individuais. Portanto, (a) Sr(a) pode ficar a vontade para responder. 

C.1 IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
Empresa............................................................... 
CEP 
Estrato      Estado               Nº Município        Nº Questionário 
 
 
 
Distrito     Subdistrito         Setor da Indústria, Comércio ou Serviço               
 
 
 
 
Data:                                                
 
 
Telefone:                             -                                   -              -- 
 
 
Horário de Início:                         :  

 

C.2 SEÇÃO GERAL 

1. A empresa utiliza lenha ou carvão vegetal como fonte de energia? 
1. Sim, apenas a lenha 
2. Sim, apenas o carvão vegetal  
3. A lenha e o carvão vegetal 
4. Não, nenhum dos dois [Encerre o questionário] 99. Não Sabe [Encerre o questionário] 

2. Qual a função do(a) Sr(a) na empresa? 
1. Proprietário/dono   2. Gerente   3. Diretor 
4. Arrendatário (para áreas rurais) 5. Outros_______________________ 9. NS/NR 

C.3 SEÇÃO LENHA 

3. Para quais atividades a empresa utiliza a lenha? Mais alguma? 
R- __________________________________________________________________________ 
99. Não Sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO] [PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA PODERIA DAR 
ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO]      88  Não Se Aplica 

4. Como a sua empresa mede a quantidade de lenha utilizada em um mês de trabalho? [LER AS 
OPÇÕES] 

1. Quilo 
2. Metros cúbicos  OU  
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3. Outro ______________________________[Especificar] 
99.NS/NR 
88. NA 

5. [Para quem respondeu quilo] Em média, quantos quilos de lenha a empresa costuma utilizar em um 
mês de trabalho? 

R- ___________Kg por mês 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
88. Não se aplica 

6. [Para quem respondeu metro cúbico] Em média, quantos metros cúbicos de lenha a empresa 
costuma utilizar em um mês de trabalho? 

R- ___________metro cúbico mensal 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
88. Não se aplica 

7. Qual o nome da lenha que a empresa costuma utilizar para geração de energia? [PARA QUEM NÃO 
ENTENDER] Qual o tipo de madeira?  
Mais alguma? Mais alguma? 

Nome/ Espécie Não Sabe Não se Aplica 

1. 99 88 

2. 99 88 

3. 99 88 

4. 99 88 

8. Como a empresa consegue a lenha que consome para geração de energia?[Espontânea]  

1. Compra a lenha 
2.  Apanha a lenha [pule para p.12] 
3.  Compra e apanha a lenha 
99. Não sabe  88 Não se Aplica 
 
9. Em geral, a sua empresa costuma comprar a lenha para a geração de energia de área nativa ou área 

de reflorestamento?  [Espontânea] 
 

 Sim Não Não Sabe NA 

1. Área nativa 1 2 99 88 

2. Área de reflorestamento 1 2 99 88 

3. Outro ______________ 1 2 99 88 

4. Outro ______________ 1 2 99 88 

 
10. [Somente para empresas que compram lenha de áreas nativas – P9.1 = 1] Quantos quilos por mês a 

empresa costuma comprar lenha de área nativa? 
R- ___________Kg/mês  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
11. [Somente para empresas que compram lenha de áreas nativas – P9.1 = 1] E, em média, quanto a 

empresa gasta por mês com a compra de lenha de áreas nativas?  
 
R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    99. Não sabe  88. Não se aplica 
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12. [Somente para empresas que compram lenha de áreas de reflorestamento – P9.2 = 1] Quantos quilos por 
mês a empresa costuma comprar lenha de área de reflorestamento? 

 
R- ___________Kg/mês  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
13. [Somente para empresas que compram lenha de áreas de reflorestamento – P9.2 = 1] E, em média, 

quanto a empresa gasta por mês com a compra de lenha de áreas de reflorestamento?  
 
R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00      99. Não sabe   88. Não se aplica 
 
[SE A EMPRESA CITAR OUTRAS FONTES PARA A COMPRA LENHA ALÉM DE ÁREAS DE 
REFLORESTAMENTO E NATIVA OU NÃO SOUBER A FONTE FAÇA AS P.14 E P.15]  
[SE A EMPRESA CITAR MAIS DE UMA FONTE ALTERANATIVA SOME O PESO E VALOR GASTO COM A 
COMPRA DE CARVÃO PARA ESTAS FONTES] 
 
14. [Somente se a empresa citar outra fonte para a compra de lenha – P9 = 3 e 4] Em média, quantos 

quilos de lenha de [Citar a fonte respondida na p. 7] a empresa costuma comprar por mês?  
 
R- ___________Kg/mês  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
15. [Somente se a empresa citar outra fonte para a compra de lenha – P9 = 3 e 4] E, em média, quanto a 

empresa gasta por mês com a compra de lenha [Citar a fonte respondida na P9]? 
 

R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
 [A PERGUNTA 16 DEVE SER FEITA SOMENTE PARA EMPRESAS QUE APANHAM LENHA.] 

16. Onde a sua empresa costuma apanhar a lenha? [Espontânea e Múltipla] 

 Sim Não Não Sabe NA 

1. Área nativa 1 2 99 88 

2. Área de reflorestamento 1 2 99 88 

4. Outro ______________ 1 2 99 88 

5. Outro ______________ 1 2 99 88 

17. Existe algum período ou época do ano que o consumo de lenha empresa aumenta? [Se Sim] Quais 
meses? 

 Sim Não Não Sabe Não se Aplica 

1. Janeiro 1 2 99 88 

2. Fevereiro 1 2 99 88 

3. Março 1 2 99 88 

4. Abril 1 2 99 88 

5. Maio 1 2 99 88 

6. Junho 1 2 99 88 

7. Julho 1 2 99 88 

8. Agosto 1 2 99 88 

9. Setembro 1 2 99 88 

10. Outubro 1 2 99 88 

11. Novembro 1 2 99 88 

12. Dezembro 1 2 99 88 
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18. [Somente se o consumo aumenta – P 17= 1] Em média, quantos quilos a mais de lenha a empresa 
utiliza nesse(s) mês(es) em que o consumo aumenta? 

R- ___________Kg por dia 99. Não sabe  88. Não se aplica 

19. Quais são os equipamentos utilizados para a geração de energia com a lenha? Mais Algum? 

 Sim Não NS NA 

1.Gerador  1 2 99 88 

2. Forno  1 2 99 88 

3. Outro _______________ 1 2 99 88 

4. Outro _______________ 1 2 99 88 

5. Outro _______________ 1 2 99 88 

20. Além da lenha, a sua empresa utiliza outras fontes de energia? [Se, Sim] Quais? 

 Sim Não NS NA 

1. Eletricidade 1 2 99 88 

2. Gás Natural 1 2 99 88 

3. Eólica  1 2 99 88 

3. Carvão Vegetal 1 2 99 88 

4. Outro ______________ 1 2 99 88 

5. Outro ______________ 1 2 99 88 

 
VERIFICAR NA PERGUNTA 1, SE A EMPRESA CONSOME APENAS LENHA PULE A SEÇÃO DE 
CARVÃO. 
 

C.4 SEÇÃO CARVÃO VEGETAL 
Agora vamos falar um pouco sobre o consumo de carvão vegetal da empresa 

21. Para quais atividades a empresa utiliza o carvão vegetal? Mais alguma? 

R- __________________________________________________________________________ 
99. Não Sabe  [ENCERRE O QUESTIONÁRIO] [PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA PODERIA 
DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO]  88  Não Se Aplica 

22.  Como a sua empresa mede a quantidade de carvão utilizada em um mês de trabalho? [LER AS 
OPÇÕES] 

1. Quilo 
2. Metros cúbicos  OU  
3. Outro ______________________________[Especificar] 
99.NS/NR       
88. NA 

23.  [Para quem respondeu quilo] Em média, quantos quilos de carvão vegetal a empresa costuma 
utilizar em um mês de trabalho? 

R- ___________Kg por mês 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
88. Não se aplica 

24. [Para quem respondeu metro cúbico] Em média, quantos metros cúbicos de carvão vegetal a 
empresa costuma utilizar em um mês de trabalho? 

R- ___________metro cúbico 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
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88. Não se aplica 

25. O carvão vegetal utilizado pela empresa para geração de energia é comprado ou produzido pela 
própria empresa?  

1. Compra  2. Produz [pule para p. 27]   3. Compra e Produz 
4. Outro __________________ [Especificar]   99. Não sabe  88. Não se Aplica 
26. Em geral, o carvão vegetal comprado pela empresa é de área nativa ou de reflorestamento?  

 Sim Não NS NA 

1. Área nativa 1 2 99 88 

2. Área de reflorestamento 1 2 99 88 

3. Outro ________________ 1 2 99 88 

4. Outro ________________ 1 2 99 88 

 
27. [Somente para empresas que compram carvão vegetal de áreas nativas – P26.1 = 1] Em média, quantos 

quilos de carvão vegetal de área nativa a empresa costuma comprar por mês?  
 

R- ___________Kg/mês  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
28. [Somente para empresas que compram carvão vegetal de áreas nativas – P26.1 = 1] E, em média, quanto 

a empresa gasta por mês com a compra de carvão vegetal de área nativa?  
 
R$  I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00     99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
29. [Somente para empresas que compram carvão vegetal de áreas de reflorestamento – P26.2 = 1] Em 

média, quantos quilos de carvão vegetal de área de reflorestamento a empresa costuma comprar 
por mês?  
 

R- ___________Kg/mês  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
30. [Somente para empresas que compram carvão vegetal de áreas de reflorestamento – P26.2 = 1] E, em 

média, quanto a empresa gasta por mês com a compra de carvão vegetal de área de 
reflorestamento? 
 

 R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
[SE A EMPRESA CITAR OUTRAS FONTES PARA A COMPRA DO CARVÃO ALÉM DE ÁREAS DE 
REFLORESTAMENTO E NATIVA OU NÃO SOUBER A FONTE FAÇA AS P.31 E P.32]  
[SE A EMPRESA CITAR MAIS DE UMA FONTE ALTERANATIVA SOME O PESO E VALOR GASTO COM A 
COMPRA DE CARVÃO PARA ESTAS FONTES] 
 
31. [Somente se a empresa citar outra fonte para a compra de carvão – P26.3 = 1] Em média, quantos quilos 

de carvão vegetal de [Citar a fonte respondida na p. 19] a empresa costuma comprar por mês?  
R- ___________Kg  99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
32. [Somente se a empresa citar outra fonte para a compra de carvão – P26.3 = 1] E, em média, quanto a 

empresa gasta por mês com a compra de carvão vegetal de [Citar a fonte respondida na p. 19]? 
 

R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    99. Não sabe  88. Não se aplica 
 
 [AS PERGUNTAS PERGUNTA 35 ATÉ A PERGUNTA 35 DEVEM SER FEITAS SOMENTE PARA 
EMPRESA QUE PRODUZ CARVÃO VEGETAL] 

33. Onde a sua empresa consegue madeira para a produção de carvão vegetal para geração de 
energia? [EPONTÂNEA, RESPOSTA MÚLTIPLA] 
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 Sim Não Não 
Sabem 

NA 

1. Área nativa 1 2 99 88 

2. Área de reflorestamento 1 2 99 88 

3. Outro _______________ 1 2 99 88 

4. Outro _______________ 1 2 99 88 

 

34. O carvão produzido pela empresa é apenas para geração de energia ou uma parte também é 
vendida? 

1. Apenas para geração de energia   2. Uma parte é vendida 
99. Não sabe     88. Não se Aplica 

35. Existe algum período ou época do ano que o consumo de carvão vegetal da empresa aumenta? [Se 
Sim] Quais meses? 

 Sim Não Não Sabe Não se Aplica 

1. Janeiro 1 2 99 88 

2. Fevereiro 1 2 99 88 

3. Março 1 2 99 88 

4. Abril 1 2 99 88 

5. Maio 1 2 99 88 

6. Junho 1 2 99 88 

7. Julho 1 2 99 88 

8. Agosto 1 2 99 88 

9. Setembro 1 2 99 88 

10. Outubro 1 2 99 88 

11. Novembro 1 2 99 88 

12. Dezembro 1 2 99 88 

36. [Somente se o consumo aumenta] Em média, quantos quilos a mais de carvão vegetal a empresa 
utiliza nesse(s) mês(es) em que o consumo aumenta? 

R- ___________Kg por dia 99. Não sabe  88. Não se aplica 

37. Além do carvão vegetal, a sua empresa utiliza outras fontes de energia? [Se, Sim] Quais? 

 Sim Não Não Sabem Não 

1. Eletricidade 1 2 99 88 

2. Gás Natural 1 2 99 88 

3. Eólica  1 2 99 88 

3. Carvão Vegetal 1 2 99 88 

4. Outro _______________ 1 2 99 88 

 
[A PERGUNTA 38 DEVE SER FEITA SOMENTE PARA EMPRESAS DO SEGUIMENTO INDUSTRIAL] 
 
Agora vamos falar um pouco sobre a compra de energia elétrica e consumo de combustíveis 
 
38. Qual o valor gasto por ano com a compra de: 

 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I TERMO DE REFERENCIA 

Pág. 45 de 143 

 

     

1. Energia elétrica  R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
2. Gás Natural   R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
3. Combustíveis líquidos  R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00  99. NS/NR 88. NA 
4. Outras biomassas além de carvão vegetal e lenha   R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00     99. 
NS/NR 88. NA 
5. Outros combustíveis     R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
 
[A PERGUNTA 39 DEVE SER FEITA SOMENTE PARA EMPRESAS DO SEGUIMENTO DE SERVIÇOS] 
 
39. Qual o valor gasto por ano com a compra de combustíveis e lubrificantes consumidos de forma 

geral (veículos, geradores, caldeiras, empilhadeiras, atividades administrativas, etc.)? 
 
R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00    99. Não sabe  88. NA 
Agora vamos falar um pouco mais de outras áreas da empresa 

40. Qual o nome completo da empresa? 

R- _____________________________________________________________________ 
99. Não sabe 

41. Quantos funcionários trabalham na empresa? 

Quantidade funcionários ___________________ 99. Não sabe 

42. Desse total de funcionários, quantos possuem carteira assinada? 

Quantidade funcionários ___________________ 99. Não sabe 
Horário Final:                             
Muito obrigada(o) pela sua atenção. Como eu falei no início a pesquisa que fazemos não revela o nome 
da empresa ou de quem é entrevistado. Apesar disso, nós pedimos um telefone de contato  para que o 
supervisor da pesquisa possa conferir se o(a) Sr(a) foi entrevistado(a) corretamente. O(A) Sr(a) poderia 
dizer o seu telefone de contato? 
Nome do entrevistado: _______________________________________________________ 
Telefone: _______________________ 1  Casa  2. Celular  3  Trabalho  4 Vizinho     
5 Outro __________________ [especificar] 0 Não possui telefone 
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APÊNDICE D AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADORES – PESQUISA ECONÔMICA 
Perguntas para serem respondidas pelo entrevistador logo após o término de cada entrevista.  
[NÃO ACUMULE QUESTIONÁRIOS] 
 
1. Qual foi o grau de dificuldade para convencer o entrevistado a conceder a entrevista?  
1 Muito fácil 2. Um pouco fácil 3. Nem fácil nem difícil           4. Um pouco difícil 5. Muito difícil 
 

2. [SOMENTE SE ENCONTROU DIFICULDADES – OPÇÕES 3, 4 e 5] Porque foi difícil convencer o 
entrevistado a conceder a entrevista? 

1. O entrevistado estava ocupado 
2. O entrevistado não acreditou inicialmente que se tratava de uma pesquisa 
3. O entrevistado mostrou-se receoso de revelar informações sobre a empresa 
Outro ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Qual foi o grau de dificuldade para encontrar a pessoa mais adequada para fornecer as informações 
da pesquisa? 

1 Muito fácil 2. Um pouco fácil 3. Nem fácil nem difícil          4. Um pouco difícil 5. Muito difícil 
 
4. [SOMENTE SE ENCONTROU DIFICULDADES – OPÇÕES 3, 4 e 5] Porque foi difícil encontrar a pessoa 

mais adequada? 
1. A empresa é muito grande   
2. A empresa é desorganizada   
3. As pessoas não queriam se comprometer em dá informações sobre a empresa 
4. As pessoas não acreditaram inicialmente que se tratava de uma pesquisa 
 
5. Na sua opinião, o grau de entendimento do entrevistado em relação ao enunciado das perguntas foi: 

1. ótimo 2. bom  3. regular para bom      4. regular para ruim    5. ruim      6. péssimo 
 

6. Durante a entrevista, o entrevistado: 

 Sim Não Especificar a 
pergunta 

1. Solicitou esclarecimentos na(s) pergunta(s)/teve dificuldade de 
entendê-las. 

1 2  

2. Solicitou para repetir a(s) pergunta(s). 1 2  

3. Pensou muito tempo para responder a(s) pergunta(s). 1 2  
 

7. [CASO O ENTREVISTADO NÃO TENHA INFORMADO A QUANTIDADE DE LENHA E/OU DO CARVÃO] 
Porque o entrevistado não informou a quantidade de lenha e/ou do carvão utilizada pela empresa? 

R- ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Na sua opinião o entrevistado mentiu ao responder alguma pergunta? [SE SIM] Especifique a 

pergunta abaixo quais perguntas e o motivo pelo qual você acha que ele mentiu? 

Pergunta Motivo para mentir 

  

  

  

  

  

 
9. Existe alguma informação adicional sobre a entrevista que você considera importante e não foi 

mencionada neste questionário de avaliação? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Entrevistador: ______________________________________________  
Nº do questionário:_____________ 
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APÊNDICE E TABELA DE DADOS: RESULTADOS E INDICADORES 

 
Resultados 

      

 
Região Geográfica:  

      

CNAE Consumo de lenha e Carvão Vegetal por setor econômico 

Lenha Carvão Vegetal 

nativa plantada total nativa plantada total 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS             

101 ABATE E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE 
            

103 FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS 
            

104 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS 
            

105 LATICÍNIOS 
            

106 MOAGEM, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS AMILÁCEOS E DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 
            

107 FABRICAÇÃO E REFINO DE AÇÚCAR 
            

107 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ 
            

109 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
            

11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS             

13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 
            

131 PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS 
            



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I TERMO DE REFERENCIA 

Pág. 15 de 143 

 

      

132 TECELAGEM, EXCETO MALHA 
            

133 FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA 
            

134 ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS 
            

135 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS, EXCETO VESTUÁRIO 
            

14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS             

141 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
            

15 PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS 
            

151 CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO 
            

152 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM E DE ARTEFATOS DIVERSOS DE COURO 
            

16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA             

161 DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 
            

162 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL TRANÇADO, EXCETO MÓVEIS 
            

17 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL             

171 FABRICAÇÃO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL 
            

172 FABRICAÇÃO DE PAPEL, CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO 
            

20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS             

201 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS 
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202 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 
            

203 FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS 
            

206 
FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E 
DE HIGIENE PESSOAL             

209 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS 
            

21 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 
            

22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 
            

221 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA 
            

222 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 
            

23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS             

231 FABRICAÇÃO DE VIDRO E DE PRODUTOS DO VIDRO 
            

232 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 
            

234 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS 
            

239 APARELHAMENTO DE PEDRAS E FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 
            

24 METALURGIA             

241 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA E DE FERROLIGAS 
            

2411-
3 

PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA 
            

2412-
1 

PRODUÇÃO DE FERROLIGAS 
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242 SIDERURGIA 
            

243 METALURGIA DOS METAIS NÃO-FERROSOS 
            

25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
            

253 FORJARIA, ESTAMPARIA, METALURGIA DO PÓ E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE METAIS 
            

254 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CUTELARIA, DE SERRALHERIA E FERRAMENTAS 
            

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 
            

    
            

 
Resultados 
 

 
Total Brasil 

      

CNAE Consumo de lenha e Carvão Vegetal por setor econômico 

Lenha Carvão Vegetal 

nativa plantada total nativa plantada total 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

[103 
t/ano] 

10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
            

101 ABATE E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE 
            

103 FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS 
            

104 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS 
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105 LATICÍNIOS 
            

106 MOAGEM, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS AMILÁCEOS E DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 
            

107 FABRICAÇÃO E REFINO DE AÇÚCAR 
            

107 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ 
            

109 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
            

11 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS             

13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS             

131 PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS 
            

132 TECELAGEM, EXCETO MALHA 
            

133 FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA 
            

134 ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS 
            

135 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS, EXCETO VESTUÁRIO 
            

14 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS             

141 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
            

15 PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS 
            

151 CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO 
            

152 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM E DE ARTEFATOS DIVERSOS DE COURO 
            

16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA             
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161 DESDOBRAMENTO DE MADEIRA 
            

162 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL TRANÇADO, EXCETO MÓVEIS 
            

17 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL             

171 FABRICAÇÃO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL 
            

172 FABRICAÇÃO DE PAPEL, CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO 
            

20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS             

201 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS 
            

202 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 
            

203 FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS 
            

206 
FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E 
DE HIGIENE PESSOAL             

209 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS 
            

21 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 
            

22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 
            

221 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA 
            

222 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 
            

23 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS             

231 FABRICAÇÃO DE VIDRO E DE PRODUTOS DO VIDRO 
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232 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 
            

234 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS 
            

239 APARELHAMENTO DE PEDRAS E FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 
            

24 METALURGIA             

241 PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA E DE FERROLIGAS 
            

2411-
3 

PRODUÇÃO DE FERRO-GUSA 
            

2412-
1 

PRODUÇÃO DE FERROLIGAS 
            

242 SIDERURGIA 
            

243 METALURGIA DOS METAIS NÃO-FERROSOS 
            

25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             

253 FORJARIA, ESTAMPARIA, METALURGIA DO PÓ E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE METAIS 
            

254 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CUTELARIA, DE SERRALHERIA E FERRAMENTAS 
            

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS             

 
Indicadores por região geográfica 
 

CNAE 
Consumo específico Lenha  e Carvão 

Vegetal 

Número 
de 
empresa
s 

Total 
pessoal 
ocupad
o 

ROL 

Compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustíveis 

Gastos com 
lenha origem 
nativa 

Gastos com 
lenha origem 
plantada 

Gastos com 
carvão 
vegetal 
origem nativa 

Gastos com 
carvão 
vegetal 
origem 
plantada 

% das 
despesa
s com 
comb. e 
lubrif. 
referente 
a lenha 
nativa 

% das 
despesa
s com 
comb. e 
lubrif. 
referente 
a lenha 
plantada 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
lenha nativa 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
lenha 
plantada 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
carvão 
vegetal de 
origem 
nativa 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
carvão 
vegetal de 
origem 
plantada 

Preço 
médio 
lenha 
nativa 

Preço 
médio 
lenha 
plantad
a 

Preço 
médio 
carvão 
vegetal 
nativo 

Preço 
médio 
carvão 
vegetal 
plantad
o 
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[103 

BRL] 
[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [BRL
] 

[BRL
] 

[BRL
] [BRL] 

10 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

      
                              

101 
ABATE E FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE CARNE 

      
                              

103 

FABRICAÇÃO DE 
CONSERVAS DE FRUTAS, 
LEGUMES E OUTROS 
VEGETAIS 

      

                              

104 
FABRICAÇÃO DE ÓLEOS E 
GORDURAS VEGETAIS E 
ANIMAIS 

      
                              

105 LATICÍNIOS       
                              

106 

MOAGEM, FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS 
AMILÁCEOS E DE 
ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS 

      

                              

107 
FABRICAÇÃO E REFINO 
DE AÇÚCAR 

      
                              

107 
TORREFAÇÃO E MOAGEM 
DE CAFÉ 

      
                              

109 
FABRICAÇÃO DE OUTROS 
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

      
                              

11 
FABRICAÇÃO DE 
BEBIDAS 

      
                              

13 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS TÊXTEIS 

      
                              

131 
PREPARAÇÃO E FIAÇÃO 
DE FIBRAS TÊXTEIS 

      
                              

132 
TECELAGEM, EXCETO 
MALHA 
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133 
FABRICAÇÃO DE TECIDOS 
DE MALHA 

      
                              

134 
ACABAMENTOS EM FIOS, 
TECIDOS E ARTEFATOS 
TÊXTEIS 

      
                              

135 
FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS TÊXTEIS, 
EXCETO VESTUÁRIO 

      
                              

14 
CONFECÇÃO DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

      
                              

141 
CONFECÇÃO DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

      
                              

15 

PREPARAÇÃO DE 
COUROS E FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE 
COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS 

      

                              

151 
CURTIMENTO E OUTRAS 
PREPARAÇÕES DE 
COURO 

      
                              

152 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS 
PARA VIAGEM E DE 
ARTEFATOS DIVERSOS 
DE COURO 

      

                              

16 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MADEIRA 

      
                              

161 
DESDOBRAMENTO DE 
MADEIRA 

      
                              

162 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MADEIRA, 
CORTIÇA E MATERIAL 
TRANÇADO, EXCETO 
MÓVEIS 

      

                              

17 
FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL 
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171 

FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE E OUTRAS 
PASTAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE PAPEL 

      

                              

172 
FABRICAÇÃO DE PAPEL, 
CARTOLINA E PAPEL-
CARTÃO 

      
                              

20 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 

      
                              

201 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
INORGÂNICOS 

      
                              

202 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
ORGÂNICOS 

      
                              

203 
FABRICAÇÃO DE RESINAS 
E ELASTÔMEROS 

      
                              

206 

FABRICAÇÃO DE SABÕES, 
DETERGENTES, 
PRODUTOS DE LIMPEZA, 
COSMÉTICOS, PRODUTOS 
DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL 

      

                              

209 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS E 
PREPARADOS QUÍMICOS 
DIVERSOS 

      

                              

21 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS 

      

                              

22 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 
BORRACHA E DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

      

                              

221 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 
BORRACHA 

      
                              

222 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MATERIAL 
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PLÁSTICO 

23 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS 

      
                              

231 
FABRICAÇÃO DE VIDRO E 
DE PRODUTOS DO VIDRO 

      
                              

232 
FABRICAÇÃO DE 
CIMENTO 

      
                              

234 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS 

      
                              

239 

APARELHAMENTO DE 
PEDRAS E FABRICAÇÃO 
DE OUTROS PRODUTOS 
DE MINERAIS NÃO-
METÁLICOS 

      

                              

24 METALURGIA       
                              

241 
PRODUÇÃO DE FERRO-
GUSA E DE FERROLIGAS 

      
                              

2411
-3 

PRODUÇÃO DE FERRO-
GUSA 

      
                              

2412
-1 

PRODUÇÃO DE 
FERROLIGAS 

      
                              

242 SIDERURGIA       
                              

243 
METALURGIA DOS METAIS 
NÃO-FERROSOS 

      
                              

25 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

      

                              

253 
FORJARIA, ESTAMPARIA, 
METALURGIA DO PÓ E 
SERVIÇOS DE 
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TRATAMENTO DE METAIS 

254 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS 
DE CUTELARIA, DE 
SERRALHERIA E 
FERRAMENTAS 

      

                              

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS       
                              

          
                              

 
Indicadores Brasil 
 

CNAE 
Consumo específico Lenha  e Carvão 

Vegetal 

Número 
de 
empresa
s 

Total 
pessoal 
ocupad
o 

ROL 

Compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustíveis 

Gastos com 
lenha origem 
nativa 

Gastos com 
lenha origem 
plantada 

Gastos com 
carvão 
vegetal 
origem nativa 

Gastos com 
carvão 
vegetal 
origem 
plantada 

% das 
despesa
s com 
comb. e 
lubrif. 
referente 
a lenha 
nativa 

% das 
despesa
s com 
comb. e 
lubrif. 
referente 
a lenha 
plantada 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
lenha nativa 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
lenha 
plantada 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
carvão 
vegetal de 
origem 
nativa 

% da 
compra de 
energia 
elétrica e 
consumo de 
combustívei
s referente a 
carvão 
vegetal de 
origem 
plantada 

Preço 
médio 
lenha 
nativa 

Preço 
médio 
lenha 
plantad
a 

Preço 
médio 
carvão 
vegetal 
nativo 

Preço 
médio 
carvão 
vegetal 
plantad
o 

    
[103 

BRL] 
[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[103 
BRL] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [BRL
] 

[BRL
] 

[BRL
] [BRL] 

10 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

      
                              

101 
ABATE E FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE CARNE 

      
                              

103 

FABRICAÇÃO DE 
CONSERVAS DE FRUTAS, 
LEGUMES E OUTROS 
VEGETAIS 

      

                              

104 
FABRICAÇÃO DE ÓLEOS E 
GORDURAS VEGETAIS E 
ANIMAIS 

      
                              

105 LATICÍNIOS       
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106 

MOAGEM, FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS 
AMILÁCEOS E DE 
ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS 

      

                              

107 
FABRICAÇÃO E REFINO 
DE AÇÚCAR 

      
                              

107 
TORREFAÇÃO E MOAGEM 
DE CAFÉ 

      
                              

109 
FABRICAÇÃO DE OUTROS 
PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

      
                              

11 
FABRICAÇÃO DE 
BEBIDAS 

      
                              

13 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS TÊXTEIS 

      
                              

131 
PREPARAÇÃO E FIAÇÃO 
DE FIBRAS TÊXTEIS 

      
                              

132 
TECELAGEM, EXCETO 
MALHA 

      
                              

133 
FABRICAÇÃO DE TECIDOS 
DE MALHA 

      
                              

134 
ACABAMENTOS EM FIOS, 
TECIDOS E ARTEFATOS 
TÊXTEIS 

      
                              

135 
FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS TÊXTEIS, 
EXCETO VESTUÁRIO 

      
                              

14 
CONFECÇÃO DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

      
                              

141 
CONFECÇÃO DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 

      
                              

15 
PREPARAÇÃO DE 
COUROS E FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE 
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COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS 

151 
CURTIMENTO E OUTRAS 
PREPARAÇÕES DE 
COURO 

      
                              

152 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS 
PARA VIAGEM E DE 
ARTEFATOS DIVERSOS 
DE COURO 

      

                              

16 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MADEIRA 

      
                              

161 
DESDOBRAMENTO DE 
MADEIRA 

      
                              

162 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MADEIRA, 
CORTIÇA E MATERIAL 
TRANÇADO, EXCETO 
MÓVEIS 

      

                              

17 
FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL 

      
                              

171 

FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE E OUTRAS 
PASTAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE PAPEL 

      

                              

172 
FABRICAÇÃO DE PAPEL, 
CARTOLINA E PAPEL-
CARTÃO 

      
                              

20 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 

      
                              

201 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
INORGÂNICOS 

      
                              

202 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
ORGÂNICOS 

      
                              

203 
FABRICAÇÃO DE RESINAS 
E ELASTÔMEROS 
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206 

FABRICAÇÃO DE SABÕES, 
DETERGENTES, 
PRODUTOS DE LIMPEZA, 
COSMÉTICOS, PRODUTOS 
DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL 

      

                              

209 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS E 
PREPARADOS QUÍMICOS 
DIVERSOS 

      

                              

21 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS 

      

                              

22 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 
BORRACHA E DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

      

                              

221 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE 
BORRACHA 

      
                              

222 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MATERIAL 
PLÁSTICO 

      
                              

23 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS 

      
                              

231 
FABRICAÇÃO DE VIDRO E 
DE PRODUTOS DO VIDRO 

      
                              

232 
FABRICAÇÃO DE 
CIMENTO 

      
                              

234 
FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS CERÂMICOS 

      
                              

239 

APARELHAMENTO DE 
PEDRAS E FABRICAÇÃO 
DE OUTROS PRODUTOS 
DE MINERAIS NÃO-
METÁLICOS 
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24 METALURGIA       
                              

241 
PRODUÇÃO DE FERRO-
GUSA E DE FERROLIGAS 

      
                              

2411
-3 

PRODUÇÃO DE FERRO-
GUSA 

      
                              

2412
-1 

PRODUÇÃO DE 
FERROLIGAS 

      
                              

242 SIDERURGIA       
                              

243 
METALURGIA DOS METAIS 
NÃO-FERROSOS 

      
                              

25 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

      

                              

253 

FORJARIA, ESTAMPARIA, 
METALURGIA DO PÓ E 
SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE METAIS 

      

                              

254 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS 
DE CUTELARIA, DE 
SERRALHERIA E 
FERRAMENTAS 

      

                              

31 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS       
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APÊNDICE F MANUAL DE TREINAMENTO DE EQUIPE 

O presente manual tem como principal objetivo apresentar parâmetros para a realização do trabalho 
de campo da pesquisa sobre consumo de lenha e carvão vegetal nas residências e nas empresas 
brasileiras. Como cada empresa de pesquisa possui técnicas específicas para cumprir a etapa de 
trabalho de campo, apresentaremos, em linhas gerais, alguns critérios básicos para a sua realização, 
deixando liberdade para os procedimentos específicos de cada empresa. 

F.1 OBJETIVO DA PESQUISA 
 
A pesquisa de lenha e carvão vegetal tem como principal objetivo identificar os padrões de consumo 
desses energéticos no Brasil. Para o governo brasileiro essas informações serão de fundamentais 
para o desenvolvimento de políticas públicas na área de energia, enquanto que para o setor privado 
será possível elaborar um plano de investimento de longo prazo com informações precisas. Desse 
modo, os resultados dessa pesquisa permitirão à sociedade brasileira: 
 

 Conhecer a dimensão real do consumo de lenha e carvão vegetal; 
 Determinar a participação econômica e social da lenha e do carvão vegetal na matriz 

energética nacional; 
 Planejar melhor políticas estratégicas para o setor de energia como um todo e para os 

energéticos de lenha e carvão vegetal em particular; 
 Aumentar o investimento privado na produção de lenha e carvão vegetal; 
 Aprofundar os estudos sobre esses dois energéticos; 
 Elaborar políticas para o uso sustentável da lenha e do carvão vegetal. 

 

F.2 ASPECTOS SUBJETIVOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 
A pesquisa de campo para identificar o consumo de lenha e carvão vegetal no Brasil será realizada a 
partir da investigação dos padrões de consumo de dois grandes grupos, a saber: residenciais e 
econômicos. Os usuários residenciais podem ser divididos em duas grandes categorias: urbano e 
rural. No entanto, os estudos indicam que a grande maioria desses usuários esteja localizada em 
áreas rurais. Já os usuários econômicos estão divididos em três subgrupos, são eles: agropecuária, 
indústria e serviço/comércio.1 
 
Ao contrário de outros combustíveis como a energia elétrica ou a energia nuclear que precisam ser 
geradas por uma empresa específica, a lenha e o carvão vegetal podem ser utilizados para a 
geração de energia diretamente, seja por usuários residenciais, seja por empresas. Uma 
característica específica do consumo de lenha é a possibilidade do usuário coletar diretamente o 
combustível na natureza, sem a necessidade de intermediários. No caso do carvão vegetal, a 
empresa ou a família consumidora também pode produzi-lo, apanhando madeira em áreas florestais. 
Essa distinção da lenha e do carvão vegetal pode gerar alguns conflitos entre os objetivos da 
pesquisa e os seus grupos de consumidores. Sabe-se que uma parte da lenha e da madeira utilizada 
para a produção de carvão vegetal é extraída de forma ilegal, de áreas florestais protegidas. Neste 
sentido, é importante que os entrevistadores sejam treinados para evitar que os usuários da lenha e 
carvão vegetal sintam-se, de alguma maneira, ameaçados com a pesquisa.  
 
As empresas usuárias podem se sentir mais ameaçadas, tendo em vista que, em geral, necessitam 
desmatar uma área significativa para suprir a demanda de energia. As empresas, especialmente, as 

                                                           
1 No decorrer deste Manual detalharemos com mais precisão cada um desses usuários. 
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legalizadas são mais fáceis de serem autuadas, se comparadas, com os usuários residenciais, por 
isso a idéia de ameaça é mais presente no primeiro grupo. Desse modo, o temor de uma denúncia 
pode resultar em um elevado número de “recusas2”, tornando o trabalho de campo mais custoso e 
cansativo para os entrevistadores. 
 
Os usuários residenciais possivelmente se sentirão menos ameaçados com a pesquisa, uma vez que 
a grande maioria utiliza a lenha e o carvão vegetal para os afazeres domésticos da família – preparo 
de alimentos, aquecimento de água para banho, ferver roupas, etc – sem perceber suas atividades 
como algo ilegal. Além disso, as localidades onde muitos desses usuários vivem, áreas rurais e de 
baixa renda, a idéia do desmatamento como uma atividade ilegal é pouco difundida. Apesar disso, 
algumas pessoas, conscientes que o desmatamento é ilegal, podem acreditar que o objetivo da 
pesquisa seja denunciá-las. Neste sentido, é importante que os entrevistadores e os supervisores 
estejam preparados para lidarem com situações adversas durante a realização do trabalho de 
campo. 
 

F.3 LIDANDO COM PERCEPÇÕES NEGATIVAS 
 
O entrevistador deverá ser orientado a ter um posicionamento firme, contudo gentil, em relação a 
possíveis atitudes negativas dos entrevistados, prestando informações corretas sem demonstrar 
dúvidas. Ao perceber que o entrevistado, seja ele de uma empresa ou de uma residência, está se 
sentindo desconfortável em responder uma pergunta por acreditar que poderá ser denunciado, o 
entrevistador deve enfatizar novamente o objetivo da pesquisa e o caráter confidencial do trabalho 
que está sendo desenvolvido. O entrevistador deve ser instruído a afirmar que nenhuma informação 
será utilizada individualmente, mas apenas em seu conjunto e com objetivo estrito de conhecer 
padrões gerais acerca do consumo de lenha no Brasil. A experiência em pesquisas realizadas 
anteriormente sobre temas delicados como este mostram que, em geral, os entrevistados sentem-se 
mais confiante quando o entrevistador enfatiza o anonimato do entrevistado.  
 
Como veremos adiante, a identificação dos entrevistadores e supervisores com crachás e camisas 
para identificação da a empresa de pesquisa e dos entrevistadores também pode aumentar a 
credibilidade do entrevistado em relação aos verdadeiros objetivos da pesquisa. O mais importante é 
treinar os entrevistadores, de forma que eles transmitam confiança para os entrevistados, sabendo 
responder a todas as perguntas e duvidas que estes possam ter. 
 

F.4 PROCESSO DE TRABALHO E ORGANIZAÇÃO 
 
Durante a execução de uma pesquisa, seja ela um survey ou não, a divisão de funções é 
fundamental para sua eficiência. Uma das tarefas mais importantes é a coordenação do trabalho de 
campo que, em geral, é realizada por uma pessoa organizada e que conhece todas as etapas 
necessárias para a coleta de dados. O coordenador de campo é o responsável por: 
 

 A distribuição dos questionários; 
 Preparar documentos necessários ao trabalho de campo, como mapas para localização do 

domicílio, cartas endereçadas aos entrevistados, etc. 
 A equipe de retaguarda, responsável pelo processamento das informações coletadas em 

campo pelos entrevistadores; 
 Treinamento e seleção dos supervisores; 
 Treinamento e seleção dos entrevistadores, entre outros. 

 

                                                           
2 Como recusa entende-se a negativa do selecionado em conceder a entrevista. 
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Destaque-se que o coordenador de campo deve ter uma equipe interna que possa auxiliá-lo durante 
o processo de coleta de dados, evitando que as tarefas fiquem concentradas em uma única pessoa. 
O número de auxiliares de pesquisa necessários varia de acordo com as características da pesquisa, 
especialmente, o tempo de duração do trabalho de campo, o número de entrevistadores necessários 
e o número de entrevistas. Quanto maiores forem esses números mais pessoas serão necessárias. 
Para que esses números sejam estimados da forma mais precisa possível, deve-se elaborar um 
cronograma de trabalho onde todas as etapas da pesquisa sejam contempladas. Neste cronograma, 
o coordenador deve calcular o tempo de execução de cada etapa a partir da quantidade de pessoas 
disponíveis em sua equipe. 
 
F.4.1 PREPARAÇÃO DO MATERIAL DE CAMPO 
 
O material que será utilizado para a coleta de dados durante a execução do trabalho de campo, deve 
ser preparado com antecedência para que sejam evitados problemas de última hora como atrasos de 
cópias de material e preparação de documentos que não ficam prontos a tempo. Esses atrasos 
podem comprometer o planejamento da pesquisa, não apenas a etapa de coleta de dados, mas 
também o processamento das informações coletadas e o relatório da pesquisa.  
 
Em uma pesquisa de survey o documento mais importante para a coleta de dados é a preparação 
dos questionários. Para que os dados coletados sejam registrados de forma correta, todos os 
questionários devem ser numerados sequencialmente no campo apropriado, antes de serem 
entregues aos entrevistadores. Isto impede que os questionários tenham o mesmo número, 
facilitando o trabalho de digitação e crítica, como veremos adiante. 
 
No entanto, além do número de questionário definido pela amostra, a coordenação da pesquisa deve 
selecionar questionários extras para todos os entrevistadores, para que seja feita a substituição 
durante o trabalho de coleta de dados, quando necessário. É comum a ocorrência de erros na 
aplicação, anulação de questionários, abandono da entrevista, entre outros imprevistos. É importante 
que os questionários extras não sejam numerados, visto que, ao serem validados, o entrevistador 
deverá anotar o número correspondente ao questionário numerado que fora invalidado. Durante o 
treinamento os entrevistadores deverão ser orientados sobre como lidar com questionários anulados, 
em decorrência de alguns desses problemas citados. 
 
Além de questionários, algumas pesquisas elaboram um documento para serem apresentados ao 
entrevistado. Este procedimento é muito comum em pesquisas com empresas, por exemplo, onde 
muitas vezes o funcionário selecionado deseja saber a procedência da pesquisa, através de um 
documento oficial da empresa que está executando o trabalho de campo. Neste caso, a coordenação 
da pesquisa deverá reservar um número de cartas suficientes para cada entrevistador. Em pesquisas 
residenciais esse procedimento é mais comum em trabalhos relacionados à saúde.  
 
No caso de pesquisas domiciliares e com empresas, como é o caso da pesquisa sobre o consumo 
de lenha e carvão vegetal, os entrevistadores também deverão receber os endereços das 
residências e das empresas sorteadas em cada um dos setores. Essas informações, são obtidas em 
uma etapa anterior ao da coleta de dados, a saber: a listagem dos setores. A listagem consiste em 
uma etapa onde algumas pessoas, entrevistadores ou não, são contratados para listar o número de 
residências e empresas existentes no setor censitários sorteado. A pessoa contratada para listagem 
deve percorrer todas as ruas existentes do setor sorteado, anotar em um formulário específico as 
residências, comércios e indústrias da rua. No caso específico de residências é importante que o 
listador anote todas as casas existentes no quintal. Muitas vezes é necessário chamar algum 
morador para perguntar quantas casas em determinada localidade.  
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Com a listagem de cada setor em mãos, a equipe responsável pela elaboração da amostra indicará 
ao coordenador o procedimento de seleção dos domicílios e das empresas para, em seguida, passar 
essas informações aos entrevistadores. Em determinados locais de difícil acesso, o entrevistador 
deverá levar o mapa da localidade. Esse procedimento facilita a localização das residências e dos 
estabelecimentos sorteados. 
  
Para que os entrevistadores e os listadores tenham mais credibilidade e segurança sobre o trabalho 
que estão executando, a coordenação da pesquisa deve providenciar canetas, camisetas, crachás e 
bolsas exclusivas da pesquisa. Se possível, a pesquisa deve providenciar um brinde para entregar 
aos seus entrevistados ao término de cada pesquisa. Em geral são oferecidos brindes simbólicos, 
com objetivo de incentivar o entrevistado a participar de outras pesquisas e de agradecer a atenção 
concedida. Relatos de entrevistadores que participaram de pesquisas que forneceram brindes aos 
seus entrevistados mostram que eles ficam muito satisfeitos com a lembrança. A seguir 
apresentamos alguns exemplos de brindes que não costumam comprometer o orçamento da 
pesquisa: 
 
 Camisetas com o “logo” da pesquisa; 
 Canetas com o “logo” ou o nome da pesquisa – costumam ser muito utilizadas em conjunto com 

outros brindes; 
 Bonés; 
 Chaveiros; 
 Imã de geladeira com os mais diversos formatos, por exemplo, o mapa do Brasil, entre outros. 

F.5 SELEÇÃO E TREINAMENTO DOS ENTREVISTADORES 
 
Os entrevistadores selecionados para a execução do trabalho de campo são de extrema importância 
para o sucesso da pesquisa. Muitos institutos de pesquisa consideram que qualquer pessoa 
disponível pode aplicar um questionário, uma vez que o trabalho realmente importante é a análise 
dos dados realizada posteriormente a esta etapa. Entretanto, se o trabalho de campo for realizado de 
forma incorreta as etapas seguintes poderão ser de pouca ou nenhuma utilidade, dependendo da 
qualidade da coleta de dados. Deste modo, uma equipe mal treinada ou pouco motivada pode 
prejudicar ou invalidar os objetivos da pesquisa, uma vez que o entrevistador será o intermediário 
entre o objeto de estudo e o pesquisador. 
Embora não exista um perfil específico para ser um entrevistador, há alguns critérios objetivos que 
podem ser seguidos pelo coordenador de campo para a seleção das pessoas destinadas a esta 
tarefa.  
 
F.5.1 SELEÇÃO DE ENTREVISTADORES 
 
Para a realização de entrevistas domiciliares, entrevistadores com algum tipo de experiência em 
pesquisa são os mais indicados, uma vez que este tipo de entrevista costuma ser mais difícil e exige 
um maior comprometimento dos profissionais. As pesquisas realizadas na rua como as de quota, em 
geral, são mais fáceis e rápidas, uma vez que os entrevistadores  podem  abordar qualquer pessoa 
que estiver passando na rua e que se encaixe no perfil determinado pela pesquisa. Por outro lado, a 
pesquisa domiciliar exige que o entrevistador se direcione a um domicílio ou empresa específica, 
onde uma certa categoria de pessoa deverá ser entrevistada. Neste caso, há uma maior restrição da 
pesquisa exigindo maior habilidade de convencimento do entrevistador, pois ele não poderá substituir 
a entrevista devido a uma simples recusa. Ao contrário, o treinamento deve orientar a equipe de 
coleta de dados a insistir, de forma educada para que a entrevista seja realizada. 
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Ao selecionar seus entrevistadores, o coordenador deve considerar que não é trivial bater à porta de 
uma pessoa e solicitar 40 minutos de sua atenção. Para conseguir êxito neste trabalho, os 
entrevistadores devem ter algumas habilidades. Em alguns casos, a coordenação perceberá que  
certas pessoas possuem muita experiência em pesquisas mais rápidas como as de quota, mas não 
estão preparados para trabalharem em uma pesquisa domiciliar, onde o entrevistador é bem mais 
exigido. Abaixo apresentamos algumas características objetivas para seleção dos entrevistados, são 
elas: 

1. Pessoas com boa pronúncia e entonação durante a leitura. Este ponto é fundamental 
para o sucesso da entrevista, uma vez que se o entrevistador possuir dificuldades para 
realizar a leitura do questionário o entrevistado se sentira desestimulado em responder. 
Além disso, pessoas com problemas de dicção, em geral, são tímidas e nervosas 
apresentando dificuldades em abordar as pessoas. 

2. Agilidade para resolução de problemas. O trabalho de coleta de dados deve ser 
executado por pessoas dinâmicas que possuam a capacidade de resolver problemas e 
imprevistos que venham ocorrer durante a sua realização. 

3. Pessoas com iniciativa e que não sintam vergonha de abordarem os entrevistados. 
Como a principal tarefa do entrevistador é convencer as pessoas a darem entrevistas, é 
fundamental que ele/a seja uma pessoa desembaraçada e que não fique intimidada com 
o primeiro não. 

 
F.5.2 TREINAMENTO DOS ENTREVISTADORES 
 
Para a pesquisa de consumo de lenha e carvão vegetal deve-se realizar dois treinamentos, um para 
a pesquisa residencial e outro para a pesquisa econômica, isto facilitará o entendimento do 
entrevistador sobre os procedimentos de coleta de dados de cada uma delas. 
 
Durante a realização do treinamento dos entrevistadores, o coordenador deverá apresentar todos os 
procedimentos pertinentes ao trabalho de campo. Um primeiro ponto a ser destacado durante o 
treinamento é a supervisão, neste caso, é muito importante que os supervisores estejam presentes. 
Deve-se apresentar os supervisores aos entrevistados, deixando claro que o trabalho dos 
supervisores é garantir que as entrevistas estejam sendo realizadas da maneira correta, ou seja, de 
acordo com o que for estabelecido no treinamento. A participação dos supervisores evitará ruídos de 
comunicação durante a coleta de dados, evitando que o entrevistador diga  ao supervisor que no 
treinamento foi informado de procedimentos que conflitam com suas orientações. 
 

F.6 SELEÇÃO AMOSTRAL – QUEM ENTREVISTAR? 
 
A pesquisa sobre o consumo de lenha e carvão vegetal será realizada com empresas de todos os 
tipos e em residências que consumam lenha e carvão vegetal. Um item fundamental no treinamento 
é explicar quem deverá ser entrevistado. 
 
F.6.1 PESQUISA ECONÔMICA  
 
Na pesquisa econômica, o entrevistador deverá entrevistar o dono da empresa ou um gerente 
capacitado para informar acerca do consumo de energia da empresa. No caso de grandes empresas, 
o ideal é que o supervisor entre em contato por telefone para tentar descobrir o funcionário mais 
adequado para a realização da entrevista. Esse procedimento também pode ser realizado pelo 
entrevistador e dependerá, também, da estrutura organizada pela empresa contratada para realizar a 
pesquisa. 
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F.6.2 PESQUISA RESIDENCIAL 
 
Na pesquisa residencial os entrevistados deverão ser o chefe do domicílio ou o conjugue, tendo em 
vista que são as pessoas mais capacitadas para responderem sobre os padrões de consumo da 
família. Em hipótese alguma deverão ser realizadas entrevistas com outros moradores da casa, tais 
como: filhos(a), netos(a), sogra(o), genro, avós, etc. Essas pessoas, embora possuam muitas 
informações sobre o funcionamento e gastos da residência, não são os mais capacitados para 
responderem o questionário residencial. 
 
Para as duas pesquisas, o ideal é dar exemplos de quem poderá ser ou não entrevistado, o 
coordenador deve apresentar situações dúbias que permitam os entrevistadores refletirem sobre 
quem deverá ser selecionado em cada domicílio ou empresa. Por exemplo, na pesquisa domiciliar se 
o entrevistador chegar em um domicílio onde apenas os filhos trabalham, quem deverá ser 
entrevistado? Os filhos que trabalham ou o pai que está desempregado? Neste caso específico o 
entrevistador deverá refletir sobre quem toma as decisões na residência, quem é o dono da casa e 
quem, em última instância, é o responsável pelo domicílio. A partir dessas considerações ele deverá 
entrevistar o pai que o chefe do domicílio. É importante chamar atenção que podem ocorrer 
situações inversas, onde o pai mora com um dos filhos e não é o chefe da casa. 
 

F.7 ENTENDIMENTO E LEITURA DO QUESTIONÁRIO 
 
Durante o treinamento da equipe que irá a campo, é necessário ler o questionário completo para os 
entrevistadores, tendo atenção às instruções para o entrevistador contidas no questionário, aos 
pulos, à entonação das perguntas, etc. O elemento principal para que os entrevistadores apliquem o 
questionário de maneira igual é que todos eles entendam o questionário da mesma forma. Após a 
leitura do questionário, o coordenador pode solicitar aos entrevistadores e supervisores para 
aplicarem o questionário uns com os outros, em duplas. Esse procedimento facilitará a familiarização 
dos entrevistadores com o instrumento de pesquisa. 
 
Uma boa maneira de verificar se os entrevistadores estão compreendendo o questionário é fazer um 
círculo e pedir que cada entrevistador leia uma pergunta em voz alta. Para a atividade se tornar 
mais dinâmica, a pessoa que está realizando o treinamento pode fingir ser um entrevistado. Neste 
momento, deve ser verificado e corrigido a leitura e a entonação das perguntas.  
 
O entrevistado fictício deve criar situações de entrevistas que exigirão do entrevistador maior 
perspicácia. Por exemplo, podem ser criados personagens rabugentos, grosseiros, que não 
respondem ao que foi perguntado, que mudam de assunto, que fazem perguntas ao entrevistador, 
etc. Esta dinâmica ajudará a orientar como os entrevistadores deverão se comportar em uma 
situação insólita. 
 
É recomendável que o treinamento seja feito o mais próximo possível do início do trabalho de campo, 
para que as instruções dadas não sejam esquecidas com o passar do tempo. Inicie o trabalho de 
campo logo após a realização do treinamento e do pré-teste. 
 

F.8 PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 
 
O entrevistador deve entender toda a lógica do questionário que está aplicando, pois ele nunca deve 
se perder durante a entrevista, pois isso  demonstrará ao entrevistado a falta de seriedade com o 
trabalho que está sendo desenvolvido. Ao final de cada entrevista, aconselhamos que o entrevistador 
verifique se o questionário foi preenchido corretamente. Este procedimento evitará erros que 
obriguem o supervisor ou a coordenação anular o questionário. Deste modo, o entrevistador deve ser 
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orientado a prestar bastante atenção no questionário que está aplicando. A atenção e o 
conhecimento do instrumento de coleta de dados evitará que entrevistador, solicite informações 
desnecessárias, pule perguntas ou perca a entonação correta da pergunta.  
 
O ideal é que a coordenação da pesquisa determine que os seus entrevistadores preencham o 
questionário sempre com uma caneta da mesma cor. A cor mais utilizada é a azul, a cor vermelha ou 
o preenchimento a lápis deve ser rejeitado. A caneta azul padroniza o preenchimento dos 
questionários, a cor vermelha deve ser específica para a crítica do questionário ou correções 
específicas. 
 
Existem várias maneiras de assinar as respostas dadas pelos entrevistados, cada instituto de 
pesquisa utiliza um padrão de preenchimento. Um padrão considerado eficiente e prático por vários 
institutos de pesquisa é circular a opção de resposta. A resposta dada pelo entrevistado deve ser 
circulada, conforme o exemplo 1. A pergunta do exemplo abaixo permite apenas uma resposta, neste 
caso, é importante o entrevistador ter atenção para não circular duas respostas. Caso isto ocorra não 
será possível identificar qual resposta foi dada pelo entrevistado. 
 
Exemplo 1: 
 
O carvão que o(a) Sr(a) e a sua família produzem é apenas para o consumo familiar ou uma 
parte é vendido? 
 
1. Apenas para o consumo familiar   2. Consumo familiar e venda  
99. Não sabe      88 Não se Aplica 
Uma forma de correção em caso de erro de preenchimento é exemplificada no exemplo 2, a seguir, 
onde o entrevistador é instruído a fazer dois traços sobre a resposta circulada incorretamente. 
 
Exemplo 2: 
 
O local onde a empresa apanha a lenha é: [Ler as opções, resposta múltipla] 
 

  Sim Não NS/NR NA 

1. Área de Cultura 1 2 99 88 
 

2. Área com pouca vegetação 1 2 99 88 
 

3. Área de floresta 1 2 99 88 
 

4. Área de cercas vivas  1 2 99 88 
 

5. Área destruída 1 2 99 88 
 

6. Outro Parente 
______________ 

1 2 99 88 
 

F.8.1 PULOS DO QUESTIONÁRIO 
 
O entrevistador precisa compreender as situações de “pulos” no questionário. De acordo com as 
respostas do entrevistado a(s) pergunta(s) seguinte(s) podem não fazer sentido. Neste caso, o 
entrevistador não deve fazer esta(s) pergunta(s), mas marcar a opção 88 “NA, Não se Aplica”. É 
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importante que o entrevistador marque a opção NA para que as pessoas que vão fazer a crítica do 
questionário tenham certeza que aquela(s) pergunta(s) não se aplicava(m) ao entrevistado. Quando 
o entrevistador não marca a opção “NA” ocorrem muitos erros de preenchimento e a crítica não tem 
como saber se a pergunta não se aplicava ao entrevistado ou se o entrevistador simplesmente 
esqueceu de marcar a opção.  
 
Algumas vezes pode ocorrer do entrevistado não responder a uma determinada questão por não 
saber a melhor resposta, por não ter entendido a pergunta ou por não querer opinar sobre o assunto. 
Nesta situação, o entrevistador deve marcar a opção 99 NS/NR (Não Sabe ou Não respondeu) e 
verificar se não há uma indicação de pulo para esta opção. 
 
F.8.2 PERGUNTAS ESTIMULADAS 
 
Nestas perguntas, as opções de respostas são lidas para o entrevistado, que deverá escolher aquela 
que melhor exprime a sua opinião. Caso o entrevistado responda algo que não se enquadre nas 
opções, o entrevistador deve repetir a pergunta. Se o entrevistado insistir em não escolher uma das 
opções, o entrevistador deve verificar se a questão possui a opção “outro” e anotar a resposta na 
linha correspondente. Não havendo a opção “outro”, o entrevistador deverá marcar o código “99 
NS/NR”. 
 
Os questionários da pesquisa de consumo de lenha e carvão vegetal possuem uma indicação para o 
entrevistador identificar quando a pergunta é ou não estimulada. Neste caso, há uma mensagem 
para o entrevistador: “LEIA AS OPÇÕES”. 
 
F.8.3 PERGUNTA ESPONTÂNEA 
 
Nas perguntas espontâneas o entrevistador não dever ler as opções de resposta para o 
entrevistado. O entrevistador deve ouvir atentamente a resposta e marcar a opção correspondente. 
Quando a resposta fornecida pelo respondente não se enquadrar em nenhum dos itens oferecidos 
pela questão, o entrevistador deve explorar a resposta dada pelo entrevistado sem aceitar respostas 
vagas e anotar a resposta no item “outro”. O entrevistador pode explorar a resposta fazendo 
perguntas do tipo: “como assim?”. Este é um tipo de pergunta vaga que não induz a resposta do 
entrevistado. 
 
F.8.4 PERGUNTAS COM RESPOSTAS MÚLTIPLAS 
 
Os questionários da pesquisa sobre consumo de lenha e carvão vegetal possuem algumas 
perguntas que aceitam mais de uma resposta, estas são denominadas respostas múltiplas. Neste 
caso, o entrevistador pode marcar mais de uma resposta. O entrevistador precisa prestar muita 
atenção no enunciado da pergunta, observando se possui a indicação que a pergunta pode aceitar 
mais de uma resposta. Todas as perguntas da pesquisa de lenha e carvão vegetal que são múltiplas 
possuem uma indicação para o entrevistador.  
 
O fato de uma pergunta poder ter múltiplas respostas não impede que o entrevistado queira dar 
apenas uma resposta. Nessa situação, o entrevistador deve preencher apenas o que o seu 
entrevistado respondeu. Por outro lado, se a pergunta não possuir indicação de resposta múltipla, o 
entrevistador só poderá marcar uma única opção. Se o entrevistado insistir em dizer duas resposta 
deve-se marcar a opção “99 NS/NR”. 
 
F.8.5 PERGUNTAS ABERTAS 
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Neste tipo de pergunta, não existem opções para serem marcadas, mas um espaço para as 
respostas serem escritas por extenso. O entrevistador precisa ter muita atenção nas respostas dadas 
às perguntas abertas, para não aceitar respostas vagas e imprecisas. O importante é explorar o que 
o entrevistado quer dizer concretamente com sua resposta. Deve-se usar perguntas do tipo: Por 
que? Como assim? Onde? Você pode me dar um exemplo? Sempre utilizando recursos que não 
induzam a resposta do entrevistado. 
 
O entrevistador deve anotar com clareza e integralmente a resposta obtida. Durante o treinamento é 
importante destacar que outros integrantes da pesquisa deverão entender o que foi escrito na 
pergunta aberta para a realização da crítica do questionário. Deste modo, ao terminar cada entrevista 
o entrevistador deve reler as respostas e verificar se a sua letra está ou não legível. No caso da 
letra estar ilegível, ele deve reescrever a resposta.  
 

F.9 ROUPAS ADEQUADAS 
 
O entrevistador deve ser orientado a vestir-se com roupas adequadas para a realização de um 
trabalho sério. Ao escolher a roupa que deverá ser usada o entrevistador precisa seguir dois critérios, 
a saber: 

 O entrevistador não deve constranger os entrevistados. Certos trajes de roupas podem 
inibir e afastar algumas pessoas, por exemplo, um entrevistador muito bem vestido pode 
inibir pessoas mais pobres. Por outro lado, pessoas mal vestidas e com roupas rasgadas 
podem gerar um certo desconforto e desconfiança de algumas famílias e empresas. Assim, 
deve prevalecer o bom senso, ou seja, a utilização de roupas aceitáveis em todas as 
camadas sociais. O melhor é a utilização de camisas padronizadas da pesquisa e o uso de 
calcas do tipo jeans. 

 As roupas devem ser confortáveis para um dia inteiro de trabalho na rua. Roupas muito 
apertadas ou sapatos com salto alto podem impedir a realização da coleta de dados, assim, 
os entrevistadores devem ser orientados a vestirem roupas confortáveis. No caso da 
realização de entrevistas em grandes empresas o entrevistador deve se arrumar melhor, 
contudo, sem exageros. É importante destacar que o entrevistador do sexo masculino nunca 
deve usar bermudas. A calça comprida sempre transmite seriedade do trabalho que está 
sendo executado. 

 

F.10 ABORDAGEM, POSTURA E COMPORTAMENTO 
 
O entrevistador deve ser simpático, educado e objetivo no momento da abordagem. Estes fatores 
são fundamentais para a realização de uma entrevista. Se o entrevistador for simpático e atencioso 
na abordagem, a chance de conseguir a entrevista aumenta consideravelmente. Na pesquisa 
domiciliar, ele deve ser orientado a cumprimentar o entrevistado, dizer seu nome e falar 
objetivamente sobre a pesquisa, da sua relevância e o quanto a participação dele é importante para 
a pesquisa.  
 
É importante destacar que o entrevistador não deve falar o assunto específico da pesquisa quando o 
seu primeiro contato não for o entrevistado selecionado pelos critérios da pesquisa. Neste caso, deve 
falar de forma vaga sobre o objetivo da pesquisa, por exemplo, que está realizando uma pesquisa 
sobre consumo de energia no Brasil, sem especificar que deseja saber o consumo de lenha e carvão 
vegetal. Isto porque se a pessoa selecionada tiver alguma indisposição com relação ao tema, nunca 
concederá a entrevista. Este pode ser o caso de grandes empresas que desmatam de forma irregular 
para obterem a lenha que utilizam para a geração de energia. 
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Algumas se negarão em conceder a entrevista, seja por não disporem de tempo, seja por 
acreditarem que a pesquisa não é importante. Se em um primeiro contato a pessoa selecionada 
negar conceder a entrevista, o entrevistador deve ser orientado a insistir, apresentado pelo 
menos três argumentos, são eles: 

 Informar o objetivo da pesquisa; 

 Ressaltar a importância da pesquisa para a elaboração de políticas públicas para o país; 

 Se o problema for tempo, além dos argumentos acima, o entrevistador deve dizer que pode 
voltar em um outro dia que seja mais conveniente para o entrevistado. 

 
No primeiro contato, o entrevistador deve sempre informar o tempo real da entrevista. No caso do 
questionário da pesquisa de lenha e carvão, o entrevistado deve ser informado que a pesquisa dura 
cerca de 40 minutos e que o tempo final depende do entrevistado. Os entrevistadores que mentem 
para seus entrevistados costumam ser “abandonados” durante a entrevista. Neste caso, a entrevista 
deverá ser substituída e o entrevistador terá desperdiçado seu tempo. 
 

F.11 POSTURA SÉRIA E EDUCADA 
 
No treinamento o entrevistador deve ser orientado a ter sempre uma postura séria e educada com os 
entrevistados e com outras pessoas da empresa ou do domicílio sorteado. Durante o trabalho de 
campo o entrevistador não deve fazer ou retribuir brincadeiras com entrevistados. Muitos 
entrevistados podem se mostrar “brincalhões”, em especial, homens sendo entrevistados por 
mulheres. Existem vários casos em que entrevistadoras foram paqueradas por entrevistados. Nesta 
situação, a entrevistadora deve sempre evitar qualquer tipo de reciprocidade, para não comprometer 
a imagem da pesquisa. 
 

F.12 NEUTRALIDADE E UNIFORMIDADE 
 
Uma parte importante em qualquer pesquisa social é garantir que todos os entrevistadores coletem 
os dados da mesma maneira. Além dos procedimentos de seleção dos entrevistados, a abordagem e 
o enunciado das perguntas devem ser padronizados, ou seja, o mais semelhante possível. Deve-se 
tentar ao máximo que cada pergunta e cada resposta possuam o mesmo significado para todos os 
respondentes.  Para que assim as variações encontradas na pesquisa sejam em parte devido às 
diferenças na maneira de se aplicar a entrevista e não diferenças reais de percepção sobre o serviço 
em análise. Por isso, é fundamental que o entrevistador conheça bem o questionário que será 
aplicado, para não usar enunciados distintos daqueles existentes no questionário, procurando 
inclusive utilizar a mesma entonação nas perguntas.  
 
O entrevistador deverá ser advertido para não dar “dicas” aos entrevistados ou conversar sobre o 
questionário durante a realização da entrevista. Muitas vezes o entrevistado pede para que 
entrevistador escreva o que ele acha, seja porque não entendeu o enunciado da pergunta, seja 
porque não a considera importante. Entretanto, o preenchimento do questionário pelo entrevistador 
sem que a resposta tenha sido dada pelo entrevistado pode ser caracterizada como fraude. Assim, o 
entrevistador não deve escrever a sua opinião no questionário, nem mesmo tentar explicar uma 
pergunta. Se o entrevistado não entendeu a pergunta ela deve ser repetida, caso ele continue sem 
entender ele deve marcar a opção de “não resposta”. Neste caso, é melhor não termos a informação, 
do que termos uma informação com algum grau de indução. 
 
É importante que o entrevistador não emita a sua opinião sobre qualquer pergunta do 
questionário. O objetivo da pesquisa é conhecer a opinião e os padrões de consumo dos 
entrevistados e não dos entrevistadores. Por último, o entrevistador não deve contradizer o 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I TERMO DE REFERENCIA 

Pág. 15 de 143 

 

 

entrevistado. Ao perceber que o entrevistado emitiu alguma resposta que não condiz com a verdade, 
o entrevistador não deve dizer diretamente ao entrevistado que ele está mentindo.  
 

F.13 CONHECENDO UM SETOR CENSITÁRIO 
 
As entrevistas residencial e econômica sobre o consumo de lenha e carvão vegetal ocorrerão no 
âmbito do setor censitário. Desse modo, é importante que o coordenador de trabalho de campo e os 
entrevistadores possuam um conhecimento mínimo do que é um setor censitário, quais suas 
limitações, como se orientar dentro de um setor e etc. 
 
F.13.1 DEFINIÇÃO DE SETORES RESIDENCIAIS 
 
Como setor censitário podemos entender uma área, urbana ou rural, contínua definida pelo IBGE, 
que varia de tamanho (área quadrada) de acordo com as características populacionais e geográficas 
de cada bairro ou município. Como o tamanho do setor censitário está relacionado ao número de 
domicílios existentes em cada um deles, de tempos em tempos o IBGE precisa fazer algumas 
atualizações. No Censo de 2000, os mapas dos setores censitários foram digitalizados e encontram-
se a disposição para qualquer pesquisado. 
 
A tabela 1 apresenta a definição que o IBGE utiliza para classificar os setores censitários, de acordo 
com o número de domicílios dentro de cada um. É claro que esses números apresentados pelo IBGE 
são parâmetros para a composição dos setores, em alguns casos pode haver uma variação no 
número de domicílios ou pessoas. 

Tabela 5 – Número de Domicílios por Tipo de Setor Censitário 
 

 Número de domicílios 

Situação do setor Mínimo Máximo 

Urbano 250 350 

Rural 150 250 

 
Além do número de domicílio uma outra forma de classificação dos setores censitários utilizadas pelo 
IBGE é o tipo de habitação, por exemplo, favelas, urbano típico, áreas militares, etc. Essa 
classificação é apresentada na tabela 2 a seguir. 

Tabela 6 – Classificação de Setores Censitários Residenciais 
 

Especificação 

Situação do setor 

Situação urbana Situação rural 
Situação 

rural 

Cidade ou vila  
Aglomerado rural 

Zona rural 

Extensão 
urbana 

Isolado 

Área 

Urbanizada 

Área não 

Urbanizada 

Área 
urbanizada 

Isolada 

Povoado Núcleo 
Outros 

Aglomerados 

Exclusive 
aglomerado 

Rural 

Não especial 

 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Especial de 
aglomerado 
subnormal (favelas e 
similares) 

11 - 31 41 - - - - 
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Especial de quartéis, 
bases militares, etc. 

12 22 32 42 52 62 72 82 

Especial de 
alojamentos, 
acampamentos, etc. 

13 23 33 43 53 63 73 83 

Especial de 
embarcações, barcos, 
navios, etc. 

14 24 34 44 54 64 74 84 

Especial de aldeia 
indígena 

15 25 35 45 55 65 75 85 

Penitenciárias, 
colônias penais, 
presídios, cadeias, 
etc. 

16 26 36 46 56 66 76 86 

Asilos, orfanatos, 
conventos, hospitais, 
etc. 

17 27 37 47 57 67 77 87 

 
A Tabela 5 nos fornece a classificação do IBGE para cada tipo de setor censitário residencial. Por 
exemplo, se o setor censitário for do tipo 10 ele é urbano típico, como condomínios ou apartamentos. 
Já o se o setor for do tipo 11 ele será uma favela em área urbana, e assim por diante. É importante 
chamar a atenção que a classificação da tabela 2 é utilizada apenas para orientar os pesquisadores 
na pesquisa residencial.  
 
O IBGE apresenta 3 tipos de configuração de setores censitários residenciais, a saber:  

 Setores divididos em quarteirões; 
 Setores não divididos em quarteirões; 
 Setores com unidades isoladas (as moradias são isoladas umas das outras). 

 

Figura 1 – Setor Dividido em Quarteirão 
 

  
 
Descrição do IBGE: encontro da rua Poacu (exclusive) com a rua Eng. Pinto de Magalhães do ponto 
inicial até a av. Meriti; desta até a rua Samoa; desta até a rua Poacu (exclusive); dai até o ponto 
inicial. 

 

Figura 2 – Setor Não Dividido em Quarteirão 
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Descrição do IBGE: cruzamento da "rua social" com a "rua circular" do ponto inicial segue pela "rua 
circular" até a "rua central" dai segue até a "praça da caixa d’água"; dai segue até a "rua social"; dai 
segue até o ponto inicial. 

Figura 3 – Setor com Comunidades Isoladas 
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Nesses setores de comunidade isolada o mapa traz indicações de referência bem detalhados, já que 
as moradias são isoladas umas das outras. Normalmente cada domicílio vem indicado no mapa, 
conforme ilustrado na Figura 3. 
 
F.13.2 DESCRIÇÃO DOS SETORES CENSITÁRIOS 
 
Como visto na seção anterior, o IBGE utiliza descrições para determinar os limites de um setor 
censitário, definindo uma linha imaginária que separa um setor do outro. Para a coleta de dados é 
fundamental que o entrevistador e o listador entenda a descrição dos setores para que nenhum 
domicílio seja excluído do sorteio da amostra. 
A descrição do IBGE utiliza termos específicos para informar se uma rua ou um ponto pertence ou 
não ao setor sorteado. Esses termos auxiliam o entrevistador e o listador a percorrerem o setor de 
forma correta e a identificar suas faces. Abaixo apresentamos os termos utilizados pelo IBGE na 
descrição dos setores: 

 exclusive ou excluído: trata-se de uma rua ou construção/imóvel que não pertence ao setor; 
 inclusive ou incluído: é utilizado para definir a inclusão de um imóvel. É muito usado em 

setores que terminam ou se iniciam no meio de uma rua/face; 
 linha imaginária: usada para conectar pontos que não se cruzam na maioria das vezes; 
 passando paralelo: contornando paralelamente; 
 linha seca de deslocamento: é uma linha imaginária paralela a uma via principal a uma 

distância constante; 
 linha seca de extensão: é a linha imaginária que conecta um ponto de referência visível a 

outro ponto; 
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 contornando os fundos dos prédios: “passando” pelos fundos de forma imaginária; 
 contornando os fundos das casas: “passando” pelos fundos de forma imaginária; 
 contornando: passando em volta; 
 ponto fronteiro: ponto situado em frente; 
 o eixo (...): o ponto de uma rua, estrada; 
 ambos os lados: os dois lados da rua/logradouro fazem parte do setor; 

 
Para percorrer o setor devemos definir os quarteirões e suas faces. A seguir apresentamos a forma 
indicada pelo IBGE para se percorrer um quarteirão e suas faces 
 

 Os quarteirões/quadras são numerados na ordem crescente que serão percorridos. Exemplo: 
1, 2, 3 ...;até quantos quarteirões/quadras existirem no setor. A numeração das quadras leva 
em consideração os extremos do setor. 

 As faces devem ser nomeadas pela ordem do alfabeto com letra maiúscula, por 
quadra/quarteirão. Exemplo: A, B, C, ...Z, AA, AB, AC, ...AZ, BA, BB, BC, ... . 

 
Um quarteirão/quadra é normalmente um trecho retangular, podendo também possuir forma 
irregular. É limitado por ruas e/ou estradas, estrada de ferro, cursos d’água, ou encostas. Destaca-se 
que alguns quarteirões podem ser limitados por pontos de referência não físicos, tais como limites 
político-administrativos.  
 
A face de quarteirão é um dos lados do quarteirão, contendo ou não domicílios. Uma face pode 
conter/limitar um ou mais setores. Um setor urbano pode ser constituído de: 

 Um (1) ou mais quarteirões/quadras (com formato regular ou irregular); 
 Apenas uma face de um quarteirão; 
 Apenas um trecho da face de um quarteirão; e 
 Apenas um único prédio. 

 
O IBGE indica alguns procedimentos para se percorrer um setor censitário durante o trabalho de 
entrevistas e de varredura ou listagem, são eles: 
 

 Todo setor tem um ponto inicial, que deve ser marcado com um “x” no mapa.  

 O setor deve ser percorrido sempre à direita, ou no sentido horário a partir do ponto inicial; 

 Deve-se percorrer um quarteirão de cada vez, iniciando-se pelo ponto de referência (um 
traço), seguindo a ordem das faces; 

 Qualquer diferença existente, de ruas e logradouros, entre o mapa e a realidade deve ser 
registrada no próprio mapa e repassada à coordenação do trabalho; 

 Quando uma rua não constar no mapa, mas existir na realidade, deve-se entrar e percorrer 
pela direita, da mesma forma, até o seu final. Atravessar e continuar o trabalho pela direita 
até retornar à rua principal; 

 Quando uma rua não constar no mapa e existir na realidade, atravessando todo o quarteirão, 
até chegar na outra rua pertencente ao setor, deve-se continuar o trabalho pela direita até 
completar o quarteirão. No entanto, as faces deverão ser renomeadas e o quarteirão 
renumerado.  Ao término desse quarteirão “novo”, deve-se retomar o trabalho a partir do 
ponto de interrupção e repetir o procedimento 

 
Abaixo apresentamos um exemplo de um setor censitário urbano da cidade do Rio de Janeiro. As 
faces do setor ajudam o entrevistador e o listador a identificarem como o setor deve ser percorrido. O 
“X” no setor indica o início do setor. 
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Figura 4 – Exemplo de Setor Censitário com suas Faces 
 
 

   
 
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro 
SUBDISTRITO: Santa Cruz 
BAIRRO: Paciência 
 
Descrição do IBGE: Encontro da estrada Santa Eugenia com a rua Cedro Alto. Rua Cedro Alto até a 

rua Duartina; Por esta até a rua das Marombas; Por esta até a rua Guerra Junqueira; Por esta 
até a rua Serrolandia; Por esta até a estrada de Santa Eugenia. Desta até o ponto inicial. 
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APÊNDICE G DIRETRIZES DE SUPERVISÃO, PROCESSAMENTO E CRÍTICA DOS DADOS 
A grande maioria dos institutos de pesquisa utiliza alguma forma de supervisão do trabalho de coleta 
de dados, cujo objetivo é garantir a qualidade e a confiabilidade da pesquisa. Na pesquisa sobre o 
consumo de lenha e carvão vegetal, o supervisor deverá conferir se a equipe de entrevistadores está 
aplicando corretamente o questionário e se está seguindo os procedimentos corretos para a seleção 
dos entrevistados em cada domicílio e empresa. Este procedimento garante a qualidade dos dados 
coletados, uma vez que inibe o comportamento fraudulento por parte dos entrevistadores. Ao 
identificar uma fraude ou um erro grave durante a aplicação do questionário3 a coordenação da 
pesquisa deve sortear novos domicílios ou empresas e anular os questionários para, dessa forma, 
não comprometer os resultados da pesquisa. 
 
Embora nenhuma pessoa esteja imune à fraude os institutos de pesquisas desenvolveram métodos 
de supervisão que inibem de forma considerável a fraude e os erros. Os resultados obtidos com 
esses métodos variam de acordo com o rigor de cada instituição. É recomendável que sejam 
conferidos, aproximadamente, 30% dos questionários. Para a pesquisa de lenha e carvão vegetal 
onde teremos a realização de 2.025 entrevistas, recomendamos que sejam supervisionados 607 
desse total. 
 
Entre os diversos métodos de supervisão, consideramos que os mais adequados são: 
 

A. Supervisão presencial, onde o supervisor se dirige até o domicílio ou empresa para conferir 
se a entrevista realmente foi realizada e se os procedimentos de seleção do entrevistado foi 
utilizado de forma correta. 

B. Supervisão telefônica, quando os entrevistados são contatados por teleofne após a 
realização da entrevista. 

C. Testes estatísticos que ajudam a identificar fraudes. 
 
A supervisão presencial é a mais cara, tendo em vista que a pesquisa precisa pagar pelo 
deslocamento e pela diária de um supervisor que deverá conferir se a pessoa entrevistada foi 
selecionada corretamente. É muito comum em pesquisa domiciliar, o entrevistador disposto a fraudar 
selecionar pessoas mais “disponíveis” em vez de utilizar os critérios determinados pela coordenação. 
Este método de supervisão deve ser utilizado em locais onde a maioria dos entrevistados não 
possuem telefone para contato, por exemplo, em favelas. 
 
Em situações onde a maioria dos entrevistados possui telefone para contato recomenda-se a 
realização de supervisão telefônica. Neste caso, o entrevistado é contatado logo após a entrevista, 
recomenda-se que a coordenação da pesquisa não espere por muitos dias para realizar a 
supervisão. Como a pesquisa de lenha e carvão vegetal será realizada em todo país, o ideal é 
estipular um número de questionário para o entrevistador enviar para o instituto de pesquisa, via 
Sedex. Isto facilitará a supervisão e evitará que os questionários se percam com o entrevistador. 
Este tipo de supervisão demanda menos recursos do orçamento da pesquisa, se comparada com a 
supervisão presencial, além de possui a mesma eficácia.  
 
Um terceiro método para supervisionar o trabalho de coleta de dados é a comparação de algumas 
estatísticas dos entrevistadores. Por exemplo, pode-se comparar o percentual de entrevistas com e 
sem telefone de cada entrevistador e os locais em que eles realizaram as entrevistas. Se um 
entrevistador fez muitas entrevistas em uma área urbana que não é considerada favela, espera-se 
que a maioria dos seus questionários possua telefone para contato. Quando isso não ocorre, a 

                                                           
3 Adiante apresentaremos detalhadamente a diferença entre erro e fraude. 
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coordenação da pesquisa poderá enviar um supervisor para conferir se esses questionários foram 
realmente aplicados para as pessoas corretas.  
 
Além disso, durante a realização da crítica, a coordenação da pesquisa também pode solicitar que 
sejam anotados os erros de cada questionário para depois compará-los entre os entrevistadores. 
Esse procedimento apontará problemas relacionados a erros e permitirá a coordenação identificar 
entrevistadores que não entenderam corretamente o instrumento de coleta de dados, o que ajuda no 
esforço de melhorar a qualidade dos dados. Entretanto, em alguns casos também será possível 
identificar entrevistadores fraudadores. 
 

G.1 TREINAMENTO DOS SUPERVISORES 
 
Os supervisores devem ser pessoas experientes que já tenham participado de pesquisas anteriores 
demonstrado responsabilidade para serem supervisores. O seu treinamento deve ser realizado em 
separado dos demais participantes da equipe, simplesmente, pelo fato de ser desnecessário o 
acompanhamento por outras pessoas.  
 
A principal mensagem a ser passada durante o treinamento é a relevância do trabalho do supervisor 
para a qualidade dos dados que serão coletados e para a conclusão das demais etapas da pesquisa. 
A coordenação deve enfatizar que o supervisor não tem como objetivo punir o trabalho dos 
entrevistadores. Sua função consiste em garantir a qualidade do trabalho. Contudo, caso seja 
encontrada alguma irregularidade, o supervisor não deve deixar de informá-la a coordenação da 
pesquisa, mesmo que esta tenha sido cometida por um amigo. 
 
Para os supervisores que realizarão a supervisão presencial, o coordenador deverá estipular os 
procedimentos que deverão ser seguidos. Por exemplo, conferir se o entrevistado é realmente o 
chefe do domicílio ou a pessoa mais adequada na empresa para responder sobre consumo de 
energia e o tempo aproximado que durou a entrevista, com essa informação será possível identificai 
se o entrevistador aplicou todo o questionário.  
 
Alguns institutos de pesquisa fazem um resumo do questionário com algumas perguntas “chaves” e 
pedem para o supervisor aplicá-las novamente ao entrevistado. Este método é mais comum na 
supervisão telefônica, mas também é utilizado na supervisão presencial. A experiência de pesquisa 
em muitos institutos mostra que o entrevistado não costuma mentir quando um supervisor telefona 
ou vai a sua casa ou empresa. Um bom exemplo são as pesquisas eleitorais por quota, neste tipo de 
entrevista a idade, o sexo e a escolaridade são controlados rigorosamente. Alguns entrevistadores 
pedem ao entrevistado para mentir ao supervisor a idade ou a escolaridade. Contudo, ao serem 
questionados por telefone o entrevistado diz a verdade, muitas vezes por acreditar que aquela 
mentira não prejudicará o entrevistador.  
 
Por fim, é importante destacar que os supervisores que realizarão a supervisão telefônica devem ser 
orientados a não questionarem o entrevistado. Se o entrevistado responder diferente do que consta 
no questionário, a coordenação deverá estipular critérios para os casos que serão considerados 
fraudes, erros de anotação do questionário ou simplesmente erros do entrevistado. 
 

G.2 FRAUDE E ERROS NÃO INTENCIONAIS 
 
Um entrevistador sempre estará sujeito a errar, seja por mera distração, cansaço, seja por dúvidas 
em como lidar com determinadas respostas. Isso é normal em toda a dinâmica do trabalho de 
campo. Esses erros devem ser eliminados ou minimizados com a orientação durante o treinamento. 
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No entanto, também são recorrentes as tentativas de fraude, ou seja, entrevistadores que tentam 
burlar os procedimentos, não realizando o trabalho corretamente. 
 
O desafio dos supervisores é distinguir o erro da fraude. Isto é possível? O erro está relacionado a 
fatores de incompreensão do questionário e de distração durante a realização da entrevista. Existem 
alguns erros que são mais comuns, entre os quais podemos destacar: 
 

1. Deixar de realizar uma ou mais perguntas; 
2. Esquecer de marcar a resposta, ou seja, a pergunta é feita ao entrevistado, mas não é 

assinalada pelo entrevistado; 
3. Confundir a escolaridade do entrevistado, entre outras. 

 
Estes erros acontecem principalmente no início do trabalho, pois os entrevistadores estão ainda se 
familiarizando com o questionário. A pessoa responsável por receber os questionários que retornam 
do trabalho de campo deve ler cuidadosamente os primeiros questionários aplicados. Isto permitirá 
identificar rapidamente se os entrevistadores estão ou não entendendo o trabalho. Em pesquisas 
domiciliares ou com empresas que o entrevistador leva os questionários para casa, é muito 
importante que sejam estipulados prazos para que ele encaminhe-os rapidamente ao instituto de 
pesquisa, seja por Sedex, seja pessoalmente.  
 
Até aqui falamos de erros bem intencionados, mas infelizmente em pesquisa também lidamos com 
“erros” mal intencionados. Ao contrário dos erros cometidos pelos entrevistadores, as fraudes 
acontecem, principalmente, do meio para o final do trabalho de campo. Neste momento, os 
entrevistadores já estão cansados querendo terminar logo o trabalho. Muitas pessoas acreditam que 
não fará diferença se algumas entrevistas não forem realizadas nas condições estabelecidas. Este 
engano pode comprometer fortemente toda a pesquisa. 
 
Os motivos são os mais variados e incluem cansaço, como citado acima, e descontentamento com 
as condições de trabalho, em especial com o pagamento. Por isso, é necessário planejar uma carga 
de trabalho que não seja excessiva e pagar um preço que os entrevistados considerem justo pelo 
trabalho. O que especificamente é uma carga de trabalho e pagamento justos é muito difícil de 
determinar, variando conforme a região do país, o nível de experiência dos entrevistadores, as 
dificuldades do trabalho de campo e a dificuldade do questionário. Apenas com a experiência em 
pesquisa a tarefa de determinar a carga de trabalho e pagamento justos se torna menos espinhosa. 
Coordenadores de pesquisa com pouca experiência devem estar preparados para renegociar os 
termos do trabalho durante a pesquisa. Isto porque muitas vezes a pesquisa apresenta dificuldades 
que não foram previstas durante a fase de preparação da pesquisa e de negociação dos 
pagamentos. 
 
Podemos, contudo, fornecer alguns elementos para ajudar na determinação da carga de trabalho e 
pagamento. É importante tentar projetar quantos questionários cada entrevistador será capaz de 
fazer em um dia de trabalho, em média, e então, tentar imaginar quanto um trabalhador com o perfil 
dos entrevistadores costuma ganhar. Há duas opções: pagar um valor fixo por dia ou pagar por cada 
questionário aplicado. Normalmente o pagamento por questionário é melhor, simplesmente porque 
evita desentendimentos entre os entrevistadores devido a diferenças no ritmo de trabalho entre eles, 
quem trabalhar mais vai ganhar mais. Para pesquisas domiciliares e com empresas aconselhamos o 
pagamento por questionário, isto estimula mais trabalho dos entrevistadores. 
 
G.2.1 TIPOS MAIS COMUNS DE FRAUDES 
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As condições de trabalho citadas anteriormente podem diminuir a fraude, mas não eliminá-la 
completamente. Deste modo, se faz necessário uma supervisão constante do trabalho de campo.  
 
A seguir apresentaremos os tipos de fraudes mais comuns em pesquisas sociais: 

1. O entrevistador não respeita os procedimentos de seleção dos entrevistados. A 
coordenação da pesquisa estipula um critério de seleção dos entrevistados. Por exemplo, 
na pesquisa residencial o entrevistado deverá ser o chefe do domicílio ou o cônjuge. Mas 
o entrevistador encontra mais facilidade de entrevistar o filho mais velho que está 
desempregado. 

2. O entrevistador não respeita o filtro da pesquisa. Essa é a situação mais comum de 
fraude. O entrevistador realiza a entrevista com uma família que não consome lenha ou 
carvão vegetal, inserindo os consumos de valores que achar mais conveniente. Por ser a 
pergunta mais importante do questionário, o consumo de lenha e carvão vegetal deve ser 
conferido pela supervisão da pesquisa. 

3. O entrevistador preenche todos os questionários em casa. Neste caso, em vez de ir 
ao setor censitário selecionado ou na empresa sorteada, o próprio entrevistador preenche 
o questionário. Este tipo de fraude é muito comum em institutos de pesquisa que não 
realizam supervisão de campo dos questionários.  

4. O entrevistador pula perguntas que considera mais “chatas” ou demoradas, terminando 
o questionário antes do tempo previsto. Este é o tipo de fraude mais difícil de ser 
detectada, uma vez que a supervisão telefônica ou presencial irá confirmar que a 
entrevista foi realizada e que os procedimentos de seleção foram respeitados. A única 
forma de garantir a qualidade dos dados coletados é a realização de um resumo do 
questionário, onde pergunta-se as perguntas consideradas mais importantes para o 
objetivo da pesquisa.  

5. O entrevistado desiste de terminar a entrevista e o entrevistador termina de preencher o 
questionário. Esse tipo de fraude pode ser identificada durante a supervisão, 
perguntando ao entrevistado se a entrevista ocorreu normalmente e se o entrevistador 
fez todas as perguntas que desejava. Neste caso, o próprio entrevistado irá relatar que 
ele terminou com a entrevista e não o entrevistador. 

 
G.2.2 COMO LIDAR COM A FRAUDE 
 
Ao descobrir uma fraude o supervisor, presencial ou telefônico, deve ser orientado a informar a 
coordenação da pesquisa. O mais aconselhável nesta situação é chamar o entrevistador para uma 
conversa reservada. Isto ajudará a coordenação a entender os motivos para a realização da fraude. 
Por exemplo, pode-se chegar a conclusão de que o trabalho está sendo mal remunerado, que 
existem poucos entrevistadores para o número de entrevista ou apenas que a fraude foi cometida 
devido a má índole do entrevistador.  
 
Em qualquer que seja a situação, o entrevistador deverá ser afastado da pesquisa. E toda a equipe 
deve ser informada de que o afastamento ocorreu por fraude, de modo a desencorajar novas 
tentativas. Mesmo que a coordenação reconheça que a fraude ocorreu por um erro de estratégia da 
pesquisa, a pessoa que cometeu uma fraude não merece a confiança para a realização de outros 
questionários. Além disso, será necessário substituir o questionário que foi fraudado e conferir 
todos os demais que foram realizados pelo entrevistador. 
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APÊNDICE H DIRETRIZES DE PROCESSAMENTO E CRÍTICA DOS DADOS 
Em pesquisas domiciliares e com empresas que o trabalho de coleta de dados costuma demorar um 
pouco mais, o ideal é que a coordenação acumule alguns questionários para o início da crítica e da 
digitação. Para isso, deve-se calcular aproximadamente quanto tempo será necessário para a 
realização de cada uma dessas tarefas, o que depende dos procedimentos exigidos em cada 
instituto e da experiência das pessoas contratadas. 
 
O mais recomendável é que a coordenação estabeleça um procedimento padrão para o tratamento 
dos questionários. Por exemplo, primeiro são escolhidos aleatoriamente os questionários que 
deverão ser supervisionados. Depois o restante deverá ser repassado para a equipe de críticos e em 
seguida para os digitadores. Os questionários que forem selecionados para a supervisão deverão 
passar pelo mesmo processo dos demais. 
Processamento dos Questionários: 
 

Conferência telefônica  Crítica  Digitação 

H.1 CRÍTICA 
 
Este trabalho tem como objetivo a conferência do questionário e agilizar o trabalho do digitador, sem 
este processo a digitação seria muito lenta e muitos erros não seriam detectados. Em geral a crítica 
codificará todas as respostas em números, preparando os questionários para serem inseridos no 
banco de dados, agilizando e facilitando a digitação dos dados. 
 
Para o trabalho de crítica, não é necessária muita habilidade.  Entretanto, algumas instruções devem 
ser acordadas com a equipe para que a codificação do questionário seja uniforme. Quando é 
necessária a contratação de várias pessoas para essa tarefa, cada crítico deve escrever seu nome 
no questionário que codificou, facilitando a resolução de dúvidas durante o período de 
processamento dos dados. 
 
Mesmo realizando o trabalho de campo com profissionais experientes, sempre aparecerão erros de 
preenchimento que deverão ser identificados no momento da crítica. Dessa forma, o crítico ao 
codificar o questionário deverá estar muito atento para a lógica do questionário. Os erros cometidos 
pelos entrevistadores não deverão aparecer na etapa seguinte, a digitação, portanto o crítico terá a 
tarefa de detectar e corrigir todos os erros. Para isso, o coordenador deve treinar a equipe lendo o 
questionário e solucionando todas as dúvidas e informando todas as possibilidades de resposta de 
cada pergunta. 
 
H.1.1 PERGUNTAS ABERTAS 
 
Como visto em seções anteriores, as perguntas abertas são aquelas em que a resposta é anotada 
por escrito, reproduzindo a resposta do entrevistado. Este tipo de pergunta deve possuir um 
procedimento mais cuidadoso durante a crítica. Alguns institutos de pesquisa optam por realizar a 
crítica de todas as perguntas abertas após a digitação das perguntas fechadas, este procedimento 
costuma ser o mais adequado.  
 
A equipe para a crítica das perguntas abertas pode ser a mesma que fez a codificação das fechadas, 
isto facilita o trabalho porque essas pessoas já conhecem bem o questionário. Os responsáveis pela 
crítica dos questionários devem digitar cada pergunta aberta. Como a crítica de perguntas abertas, 
em parte, necessita de uma certa interpretação do que foi o escrito, cada crítico pode ficar 
responsável por uma pergunta. A seguir apresentamos um exemplo de uma pergunta aberta 
preenchida por um entrevistador. 
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Para quais atividades a empresa utiliza a lenha? Mais alguma? 
R- _Para aquecer os animais____________________________________________ 
99. Não Sabe [Encerre o questionário]  88  Não Se Aplica 

H.2 DIGITAÇÃO 
 
Após a realização da crítica dos questionários, os dados devem ser inseridos em um banco de 
dados. Cada instituto de pesquisa utiliza um programa considerado mais adequado para o 
processamento dos dados. O trabalho do digitador é simples, ele deve apenas incluir os dados dos 
questionários no programa utilizado pelo instituto de pesquisa.  
 
Apesar disso, o digitador deve ser uma pessoa atenta e ágil. Pessoas muito distraídas ou lentas 
podem prejudicar o cronograma da pesquisa, deixando o banco de dados com muitos erros que 
posteriormente terão que ser corrigidos por ele mesmo ou por outra pessoa. Para digitar 
questionários é preciso possuir uma certa velocidade, seja para que a pesquisa termine em prazo 
razoável, seja para que o digitador possua uma remuneração satisfatória. 
 
O ideal é que os erros dos entrevistadores sejam corrigidos pelos críticos, fase anterior a digitação. 
No entanto, os digitadores devem ser orientados sobre possíveis erros nos questionários e os 
procedimentos adotados em cada um deles. 
 
Arquivo: PB Pesquisa de campo lenha e CV 20090415.doc 
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APÊNDICE I RESULTADO DA PESQUISA PILOTO 

APRESENTAÇÃO 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, empresa pública instituída nos termos da Lei n° 10.847, 
de 15 de março de 2004, e do Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia – MME, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 
destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás 
natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, 
dentre outras. 
 
A Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos da EPE tem como uma de suas responsabilidades 
a elaboração e publicação do Balanço Energético Nacional – BEN, documento que, anualmente, 
registra extensa pesquisa sobre o consumo, a produção e a comercialização dos diferentes 
energéticos em âmbito nacional. O BEN é uma publicação básica para qualquer estudo do 
planejamento do setor energético brasileiro. 
 
Nesse contexto, o Ministério de Minas e Energia – MME firmou com a EPE, em julho de 2007, 
contrato de prestação de serviços para elaboração do Balanço Energético Nacional 2007, ano base 
2006, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 10.847. 
 
Dentre os trabalhos previstos neste contrato consta o Estudo B5 Análise e Revisão das Estatísticas 
composto por diversas atividades, entre as quais a B5.5 Pesquisa de Insumos Energéticos 
Selecionados. Esta atividade tem caráter de continuidade dos estudos realizados no ciclo do BEN 
2006 para a estruturação de metodologias de estimação e pesquisa de recursos energéticos 
selecionados. 
 
A atividade B5.5 Pesquisa de Insumos Energéticos Selecionados tem por objetivo ensaiar a 
operacionalização dos métodos de campo em uma amostra reduzida, validando os instrumentos e 
procedimentos que foram concebidos e que serão utilizados na pesquisa de âmbito nacional, 
testando, revisando e validando as metodologias propostas, possibilitando a seleção de variáveis 
adicionais a serem pesquisadas dentro do limite ótimo do número total e subsidiando a construção 
do termo de referência para contratação da pesquisa de âmbito nacional. 
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1. Introdução 

O Balanço Energético Nacional é um instrumento básico e fundamental para o estudo da matriz 
energética. Estatísticas detalhadas, completas, confiáveis e em tempo apropriado são essenciais para 
a construção desta representação da estrutura energética de um país, e sua fidedignidade à realidade 
é fundamental para decisões consistentes de política energética. O Planejamento Energético se 
realiza através da elaboração de cenários futuros da matriz energética, atribuindo relevância 
determinante à acurácia com que se representa a estrutura energética atual. 
 
Alguns energéticos constantes no BEN ainda não apresentam condições satisfatórias de 
contabilização, particularmente os produtos florestais para fins energéticos, tradicionalmente 
chamados lenha, e carvão vegetal. Embora o uso dos recursos florestais para fins energéticos seja 
expressivo, existe carência de informações estatísticas e de dados sistematizados sobre seu 
consumo. 
 
Uma das causas desta carência refere-se à ausência de pesquisas de campo sistemáticas sobre o 
tema, realizadas periodicamente quer pelo poder público, quer pela iniciativa privada, ligada aos 
setores de energia ou de florestas. Atualmente, a maior parte das informações sobre os energéticos 
florestais derivam de estimativas realizadas com dados secundários, apreendidos por instrumentos de 
coleta cujo objetivo original não seria o de mensurar o uso energético dessas fontes. 
 
Assim, o aprimoramento das estatísticas requer o aperfeiçoamento dos meios e mecanismos de coleta 
de dados. O alto grau de dispersão dos usuários de produtos e subprodutos florestais, a sua 
disponibilidade na natureza e o baixo nível de formalidade em sua comercialização, tornam a coleta 
sistemática de dados uma tarefa de difícil equacionamento. 
 
Neste relatório, serão apresentados os resultados de pesquisas residencial e econômica, assim 
caracterizadas em função das unidades de pesquisa. Conforme apresentado no Plano de Trabalho, a 
pesquisa residencial foi realizada em quatro municípios da região do Norte de Minas Gerais. A 
pesquisa econômica, por sua vez, concentrou-se em setores de atividades industriais e comerciais não 
atingidos, ou cobertos de forma insatisfatória, pelos processos de coleta tradicionalmente utilizados 
para elaboração do Balanço Energético Nacional. 
 
Cabe ressaltar que o objetivo da pesquisa ora relatada não é testar os critérios de estimação do 
consumo de lenha e carvão vegetal nos setores selecionados, nem tampouco uma estimativa do 
consumo total para estes setores. Essencialmente, buscou-se validar as ferramentas e técnicas 
utilizadas para o levantamento de dados que alimentarão os critérios de estimação e, a partir destes, 
estimar o consumo nacional destas fontes energéticas, especialmente quanto à viabilidade de coleta e 
processamento de dados primários. Neste sentido, não devem ser esperados resultados que sirvam 
de comparação aos valores publicados no BEN, mas sim o cumprimento de uma etapa intermediária 
para que uma pesquisa com representatividade estatística – não alcançada em um piloto – possa ser 
conduzida satisfatoriamente. 
 
Para facilidade de organização, tendo em vista a natureza distinta delas, as seções deste relatório são 
explicitamente distinguidas entre as relativas à pesquisa residencial e à econômica. Não cabe a 
consolidação destas, pois partem de metodologias diferenciadas e utilizam ferramentas igualmente 
distintas. 
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2. Sumário Executivo 

O presente capítulo apresenta uma síntese das principais conclusões e recomendações resultantes da 
realização da pesquisa piloto 
. 
2.1 Pesquisa econômica 

Esta seção apresenta a síntese da avaliação da pesquisa piloto econômica sobre o consumo de lenha 
e carvão vegetal no Brasil. 
 
Uma vez que se trata de um piloto, o principal objetivo é testar a metodologia para estimação do 
consumo de lenha e carvão vegetal em âmbito nacional. Neste sentido, a apresentação dos resultados 
estatísticos possui como meta analisar a validade e a confiabilidade da metodologia proposta e não 
apresentar a incidência ou o consumo de lenha e carvão vegetal nos setores da economia. 
 
2.1.1 Técnica amostral 

O método amostral utilizado para a realização da pesquisa econômica foi a amostra aleatória 
simples. Este tipo de amostra, que se caracteriza no sorteio aleatório da unidade amostral a partir de 
uma lista completa de toda a população, mostrou-se adequado para a realização da pesquisa nacional 
sobre o consumo de lenha e carvão vegetal. 
 
Embora o método tenha sido adequado, a utilização do cadastro da Relação Anual de Informação 
Social – RAIS/2005 como base para o sorteio aleatório dos estabelecimentos mostrou-se insuficiente, 
tendo em vista a defasagem de tempo e os diversos erros de consistência deste cadastro. A diferença 
de tempo mostrou-se incompatível com a realidade das microempresas brasileiras, que apresentam 
um curto tempo de vida. Como conseqüência, algumas empresas estavam falidas ou inativas. Além 
disso, em muitos casos, o cadastro continha o telefone dos contadores e não das empresas, o que 
representava mais um obstáculo já que algumas empresas não eram clientes regulares dos 
contadores. 
 
Para superar a dificuldade do cadastro, foram utilizadas outras fontes para a elaboração do cadastro 
de empresas. Com a elaboração deste novo cadastro, os demais procedimentos de coleta de dados 
passaram a apresentar um bom desempenho e foi possível contatar e entrevistar as empresas 
sorteadas para a amostra da filtragem, consultas e entrevistas. 
 
Recomenda-se que em vez de utilizar o cadastro da RAIS, a EPE contrate uma empresa especializada 
em elaborar banco de dados de empresas privadas. O cadastro utilizado pela  
 
Fundação Getulio Vargas mostrou-se bom nesta função e também trabalha com os códigos da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Desta forma, não foi preciso rever o 
desenho de pesquisa, mas apenas mudar a fonte do cadastro. 
 
2.1.2 Coleta de Dados 

Superado o problema inicial com o cadastro, a coleta de dados não apresentou dificuldades de 
contatar os estabelecimentos selecionados. 
 
Após contatar a empresa pela primeira vez, o tempo médio para realizar a entrevista com o informante 
qualificado foi de cinco dias corridos para a filtragem, três dias corridos para a consulta e dez dias 
corridos para entrevista com empresas consumidoras. 
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A filtragem e a consulta foram realizadas com maior facilidade, tendo em vista o tamanho reduzido do 
instrumento de coleta de dados. A entrevista com as empresas consumidoras necessitava de um 
maior grau de atenção do entrevistado, por isso o agendamento foi mais demorado. 
 
Os informantes qualificados selecionados para participar da pesquisa em cada estabelecimento 
mostraram-se solícitos. Na entrevista com as empresas consumidoras de lenha e carvão vegetal, os 
entrevistadores avaliaram que 96,6% dos selecionados foram facilmente convencidos a concederem 
as entrevistas. 
 
O treinamento realizado com os entrevistadores facilitou o convencimento dos selecionados, uma vez 
que os entrevistadores possuíam amplo conhecimento dos objetivos da pesquisa, facilitando o 
convencimento do entrevistado. 
 
2.1.3 Recusas e substituições 

O percentual de recusa, após o acerto do cadastro, foi pequeno. Em um total de 2.342 contatos 
realizados durante a filtragem da pesquisa, apenas 2,43% se recusaram a responder. O mesmo 
ocorreu no cadastro elaborado para as empresas consumidoras e não consumidoras de lenha e 
carvão vegetal, no qual a recusa foi de apenas 0,02%. 
 
Contudo, espera-se que em um universo maior, como será a amostra da pesquisa nacional, o número 
de recusa seja maior do que os apresentados acima. Com base na representatividade da proposta, é 
possível, embora pouco provável, que tenham sido sorteadas sistematicamente empresas propícias a 
participarem de pesquisas. 
 
Para finalizar a etapa de filtragem, foram necessários 2.342 contatos para a realização de 401 
entrevistas. Isto significa que para cada entrevista realizada os entrevistadores precisaram, em média, 
telefonar 5,8 vezes até conseguir uma entrevista. 
 
Para concluir as entrevistas de consulta e de consumo foram necessários 5.496 contatos para a 
realização de 308 entrevistas. Assim, para a realização de cada entrevista, foi necessário fazer 17,84 
ligações – três vezes o número necessário para a filtragem. 
 
2.1.4 Entrevistas telefônicas 

A técnica de entrevista por telefone mostrou-se suficiente para a obtenção das informações de 
interesse da pesquisa. Na avaliação cognitiva do instrumento, os entrevistadores afirmaram que 88,7% 
dos entrevistados apresentaram um grau de entendimento ótimo ou bom. 
 
A utilização do sistema Computer Aided Telephone Interviews – CATI, próprio para a realização de 
entrevistas telefônicas, facilitou o controle da etapa de coleta de dados permitindo, por exemplo, a 
rápida identificação de que o cadastro da RAIS não estava adequado para a pesquisa. O software 
possui funções interativas que evitam erros dos entrevistadores como ligar para o mesmo telefone 
duas vezes, preenchimento inadequado do questionário e lembrar o entrevistador de uma entrevista 
agendada. 
 
Pode-se dizer que a técnica de entrevista por telefone para os objetivos da pesquisa de consumo de 
lenha e carvão vegetal é totalmente adequada, pois permite obter as informações desejadas a um 
custo inferior de uma pesquisa presencial sem perda de qualidade dos dados. 
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2.1.5 Questionário 

Os questionários apresentaram duração média de entrevista de cinco minutos para a filtragem, seis 
minutos para as consultas e doze minutos para as entrevistas com as empresas consumidoras. 
Os questionários utilizados para a consulta e para a entrevista com empresas consumidoras de lenha 
e carvão vegetal foram avaliados neste piloto, através de uma bateria de avaliação preenchida pelos 
entrevistadores após o fim de cada entrevista. O questionário de filtragem não foi avaliado por conter 
as mesmas perguntas do questionário das empresas consumidoras de lenha e carvão. 
 
De acordo com os entrevistadores, 96,4% dos entrevistados apresentaram um entendimento ótimo ou 
bom do questionário de consulta. 
 
O questionário para entrevistas com as empresas consumidoras também apresentou um desempenho 
bom. Para os entrevistadores, 88,7% dos entrevistados apresentam um entendimento ótimo ou bom. 
 
O melhor desempenho do questionário de consulta ocorreu devido à diferença de tamanho entre os 
questionários e ao maior grau de complexidade do questionário aplicado as empresas consumidoras 
de lenha e carvão vegetal. 
 
Quanto à possibilidade do entrevistado estar mentindo acerca das respostas fornecidas, os 
entrevistadores avaliaram que a grande maioria respondeu com veracidade ao questionário. Apenas 
poucos casos não demonstraram sinceridade nas respostas às perguntas mais importantes para a 
pesquisa: consumo de lenha e carvão vegetal e gastos de outros energéticos, para o caso das 
consultas. 
 
Quanto à pergunta do número de empregados registrados no Ministério do Trabalho, os 
entrevistadores afirmaram que alguns entrevistados preferiram não se comprometer, respondendo que 
não tinham certeza ou não sendo claros. 
 
O número de empregados registrado nos estabelecimentos não compromete as análises da pesquisa 
nacional, tendo em vista que a variável utilizada como proxy para medir o tamanho da empresa será o 
número de empregados, independente deles serem registrados ou não. 
 
Os entrevistadores afirmaram que alguns entrevistados, principalmente de empresas de grande porte, 
sentiram-se desconfortáveis com o termo “área nativa” quando questionados acerca da origem da 
lenha utilizada. Apesar disto, sugere-se deixar o termo no questionário, uma vez que algumas 
empresas não sentiram esse desconforto e revelaram comprar lenha proveniente dessas áreas. 
Alguns entrevistados solicitaram explicação sobre o termo “biomassa”. Esse tipo de dúvida gera um 
certo desconforto durante a entrevista, uma vez que o entrevistado sente-se envergonhado. No 
entanto, é o termo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e deve ser 
mantido no questionário. Deve-se contornar esta dificuldade com o treinamento dos entrevistadores 
para esclarecer o termo. 
 
Através do piloto descobriu-se que a grande maioria das empresas utiliza metro cúbico, em vez de 
quilograma, para medir a quantidade de lenha utilizada. Neste sentido, se fez necessário incluir uma 
pergunta para identificar primeiro a unidade de medida utilizada pela empresa: metro cúbico ou 
quilograma. Como conseqüência, o banco de dados da pesquisa nacional terá duas variáveis, em 
metro cúbico e em quilograma, para medir o consumo médio mensal. Ao fim da coleta de dados, deve-
se fazer a conversão para metro cúbico ou quilograma, de acordo com o que a EPE julgar mais 
adequado. 
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No geral, as variáveis analisadas mostraram-se úteis para o estudo sobre o consumo de lenha e 
carvão vegetal, não foi identificada uma variável que seja considerada desnecessária. 
 
2.1.6 Treinamento, Supervisão e Coordenação 

A seleção e treinamento dos entrevistadores foram fundamentais para superar os problemas de 
desconfiança com a pesquisa, causados pela fiscalização ambiental, especialmente junto a grandes 
empresas. 
 
Como é possível que, na pesquisa nacional, os entrevistados relacionem a pesquisa sobre o consumo 
de lenha e carvão vegetal à fiscalização das autoridades ambientais, é importante que os manuais 
para a orientação da pesquisa de campo sobre o consumo desses combustíveis incorporem uma 
orientação específica para os entrevistadores superarem as possíveis desconfianças geradas por essa 
situação. 
 
A pesquisa econômica contou com dois tipos de supervisão. Primeiro, os supervisores ouviam 
algumas entrevistas e tentativas de contatos dos entrevistadores com as empresas. Destaca-se que o 
software utilizado permite que o supervisor ouça as entrevistas sem que o entrevistador perceba que 
está sendo monitorado. Segundo, após a realização das entrevistas, 30% dos questionários foram 
checados através de uma nova ligação. 
 
No segundo tipo de supervisão, foi conferida a qualificação do entrevistador para participar da 
entrevista.  
 
Em ambas as formas de supervisão não foi encontrado qualquer problema, uma vez que todos os 
entrevistadores são informados no início do trabalho de campo que o seu trabalho será checado e o 
seu desempenho comparado com os de outros entrevistadores. 
 
Após a realização da coleta de dados não é necessário realizar uma crítica tradicional dos 
questionários, pois todas as entrevistas são digitadas diretamente no computador durante a interação 
entre o entrevistador e o entrevistado. Desta forma, após o trabalho de campo realiza-se uma limpeza 
do banco de dados, com objetivo de verificar a existência de inconsistência. 
 
Como o CATI permite um acompanhamento freqüente do trabalho dos entrevistadores, a coordenação 
checou diariamente possíveis inconsistências durante o trabalho de coleta de dados. 
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3. Pesquisa Econômica: Plano Amostral 

3.1 Plano de Amostragem 

O método amostral utilizado para a realização da pesquisa econômica foi a amostra aleatória simples. 
Este tipo de amostra se caracteriza no sorteio aleatório da unidade amostral a partir de uma lista 
completa de toda a população. O procedimento consiste em selecionar cada unidade amostral 
seqüencialmente com igual probabilidade. A seleção é continuamente repetida até que se alcance o 
tamanho da amostra estipulado no desenho de pesquisa. 
Para a pesquisa econômica com as empresas, a unidade amostral, ou seja a unidade de análise, são 
os estabelecimentos. Neste sentido, a listagem utilizada como base para o sorteio aleatório foi o 
cadastro da Relação Anual de Informação Social – RAIS. Este cadastro permite o acesso a dados 
básicos das empresas, como: telefone, endereço e outros. Como a RAIS é um cadastro formal do 
Ministério do Trabalho, conseqüentemente, não foram incluídos estabelecimentos informais no 
desenho de pesquisa.  
O cadastro da RAIS apresenta apenas dados gerais sobre as empresas, contudo, o objetivo do Projeto 
Piloto foi entrevistar empresas consumidoras e não consumidoras de lenha e carvão vegetal, de forma 
a testar a metodologia de pesquisa proposta pela EPE. Desta forma, foi realizada uma amostra de 
filtragem com as empresas para identificar as empresas consumidoras e não consumidoras dos 
energéticos do estudo. Na metodologia proposta pela EPE, a etapa de filtragem destina-se a estipular 
o percentual de consumo de lenha e carvão vegetal para, em seguida, realizar o sorteio amostral dos 
seguimentos dentro de cada setor econômico. Neste Piloto, a filtragem não teve o objetivo de estimar 
o percentual de empresas consumidoras, mas de testar o procedimento de filtragem em si. Como será 
descrito adiante, este teste de procedimentos foi útil, uma vez que foram verificadas dificuldades com 
o cadastro da RAIS que possuem impactos significativos no custo de uma pesquisa, em especial, de 
abrangência nacional. 
A tabela a seguir apresenta a amostra utilizada para cada etapa da pesquisa econômica. Como pode 
ser observado, foram realizadas 400 entrevistas de filtragem, em que se contatava a empresa com 
objetivo de conhecer a incidência ou não de lenha e carvão vegetal. Para as empresas não 
consumidoras de lenha, foram realizadas 158 consultas com objetivo de conhecer o consumo 
energético de empresas que não utilizam lenha ou carvão vegetal. Por fim, foram realizadas também 
150 entrevistas com o instrumento de pesquisa acerca do consumo de lenha e carvão vegetal. 

Tabela 7: Amostra da Pesquisa 
 

Tipo de Entrevista N 

Filtragem 401 

Consulta com empresas não 
consumidoras 

158 

Consulta com empresas consumidoras 
de lenha e ou carvão vegetal 

150 

Total de entrevistas 709 

 
Neste ponto, é importante destacar que não foi objetivo deste piloto fazer estimativas estatisticamente 
significativas, devido à limitação do tamanho da amostra utilizada. O objetivo central de um piloto é 
sempre testar os procedimentos para a pesquisa. Apenas como ilustração, para uma estimativa acerca 
do consumo de lenha e carvão vegetal nos setores econômicos seria necessária a realização de 4.400 
entrevistas na etapa da filtragem, ou seja, uma amostra 11 vezes maior.  
É possível afirmar, contudo, que a amostra de 100 casos é adequada para o processo de estimativa 
de incidência do consumo de lenha e carvão vegetal, já que permite a construção de um indicador 
satisfatório, apesar de não ser estatisticamente ideal. Os problemas observados, como abordado mais 
a frente neste documento, ocorreram principalmente devido às dificuldades com o cadastro da RAIS. 
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3.2 Procedimento de Seleção da Amostra – EPE Econômica 

Como descrito acima, a elaboração da amostra baseou-se na listagem de empresas que constam no 
cadastro da RAIS de 2005, enviada pela EPE, e contendo as seguintes informações das empresas 
separadas por região do Brasil: 
a) Identificação da empresas: 

 Inscrição do estabelecimento informante pode ser CNPJ, CEI ou CPF; 

 Nome/ Firma/ Razão social do estabelecimento; 

 Nome do logradouro do estabelecimento; 

 Número do logradouro do estabelecimento; 

 Complemento do endereço do estabelecimento; 

 Bairro do onde se localiza o estabelecimento; 

 Código de Endereçamento Postal (CEP) onde se localiza o estabelecimento; 

 Código do município, com sete algarismos, de acordo com a tabela de classificação do IBGE; 

 Nome do município segundo tabela de municípios do IBGE; 

 Sigla da Unidade da Federação; 

 DDD onde se localiza o estabelecimento; 

 Número de telefone para contato com o estabelecimento; 

 Código que identifica se a RAIS é negativa: 0 estabelecimento com empregados e 1 
estabelecimento sem empregados (negativa); e 

 Ano-base de informação (solicitar o banco mais recente disponível). 
b) Informações Econômicas do Estabelecimento: 

 Atividade econômica (CNAE); 

 Natureza Jurídica: administração pública, entidades empresariais, entidades sem fins lucrativos, 
pessoas físicas; 

 Proprietários (número de sócios); 

 Porte do Estabelecimento: microempresa, empresa de pequeno porte, empresa não classificada 
nos itens anteriores; e 

 Optante pelo simples. 
 

3.2.1 Seleção das Empresas para a Amostra 

Em cada região foram listadas de 1.000.000 a 3.500.000 empresas. Após o recebimento dos dados, o 
processo de seleção da amostra para a Pesquisa Econômica da EPE foi composto pelas seguintes 
etapas: 
1)Montagem de uma base de dados somente com as empresas que desempenham as atividades de 
interesse da pesquisa, ou seja, as atividades consumidoras de lenha e carvão vegetal. Todas as 
outras empresas foram desconsideradas; 
2)Geração de um número aleatório para as empresas que compuseram a base de dados criada; 
3)Classificação das empresas a partir dos números aleatórios gerados; e 
4)Seleção do número de empresas necessárias, sendo: 

 320 empresas por região para o trabalho de filtragem; e 

 240 empresas por região para serem consultadas/ entrevistadas. 
 

3.3 Desempenho dos Dados da RAIS 

Para que uma pesquisa telefônica seja adequada e bem-sucedida, um bom cadastro é fundamental. 
Ou seja, um cadastro com informações equivocadas (identificação da empresa ou contatos da 
empresas) prejudica o bom andamento do trabalho de campo, afetando negativamente o tempo de 
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trabalho de campo, e dificultando todo o trabalho de pesquisa. Neste sentido, as informações 
cadastrais da RAIS não foram suficientemente adequadas para o processo de arrolamento da 
amostra. 
Os dados existentes no cadastro da RAIS apresentaram problemas que exigem uma alteração na 
metodologia inicialmente proposta pela EPE, para que seja possível a realização de arrolamento 
adequado da amostra. O MTE disponibilizou à EPE o cadastro da RAIS de 2005, enquanto a pesquisa 
foi realizada no ano de 2008. Este gap mostrou-se problemático, tendo em vista que algumas 
empresas fecharam entre o período de declaração da RAIS e a realização da entrevista. Desta forma, 
foram encontradas dificuldades, que serão listadas a seguir, para a realização do contato com as 
empresas. Além de que empresas iniciaram suas atividades depois de 2005, fazendo parte da 
realidade energética nacional, mas, sem estar visível a um processo de pesquisa pela RAIS. 
Apesar disso, foi possível adaptar a metodologia inicial e concluir todas as etapas previstas para a 
realização do piloto. Abaixo se encontram os principais problemas que surgiram durante a fase de 
contato inicial com as empresas. 

 Falta de informação do contato da empresa. Os contatos existentes em diversos casos foram 
os de escritórios de contabilidade contratados pelas empresas, o que levou a necessidade de 
criação de uma etapa adicional de prospecção para a pesquisa piloto; 

 A alta volatilidade de microempresas brasileiras, que, em geral, funcionam em um curto 
espaço de tempo, acaba tornando o cadastro da RAIS desatualizado; e 

 Desatualização da informação sobre o ramo de atividade de empresas. 
As circunstâncias descritas acima resultaram nas seguintes dificuldades para o trabalho de campo: 

 Número elevado de telefones incorretos do escritório de contabilidade; 

 Número elevado de telefones incorretos das empresas; 

 Existência de muitas empresas falidas, fechadas e/ ou inativas; 

 Empresas que mudaram de ramo; e 

 Empresas sem telefone (em geral empresas pequenas e/ ou localizadas em regiões 
afastadas). 
 

3.4 Etapa de Prospecção 

Os problemas descritos na subseção anterior apresentaram como resultado uma dificuldade inicial 
para execução da pesquisa econômica. O telefone das empresas selecionadas inicialmente no 
cadastro da RAIS, elemento chave para iniciar a pesquisa, não se referia à empresa selecionada, mas 
sim aos seus respectivos contadores. Ao perceber esta dificuldade inicial, optou-se por inserir uma 
etapa extra na pesquisa econômica denominada de “Prospecção da Pesquisa”. Nesta nova etapa, foi 
necessário entrar em contato com os escritórios de contabilidade para, a partir deles, localizar as 
empresas sorteadas. 
Ainda, com esta mudança de estratégia, a etapa de coleta de dados deparou-se com dois novos 
problemas. Primeiro, diversas empresas trocaram de escritório de contabilidade e o contador não 
possuía mais o contato com a empresa. Segundo, a empresa não é cliente do escritório, apenas 
entrou em contato para a elaboração da RAIS ano-base 2005. Nesses casos, não existem vínculos ou 
cadastramento com o escritório, o que dificulta o trabalho de prospecção. 
É importante destacar que um dos principais problemas do cadastro da RAIS é o grande número de 
microempresas. De modo geral, as microempresas funcionam em um curto espaço de tempo, ou seja, 
apresentam elevada volatilidade. Nesse sentido, algumas empresas contatadas não estavam em 
atividade (inativas ou falidas). Assim, é possível afirmar que o cadastro da RAIS com uma defasagem 
de três anos não é suficiente para a realização da pesquisa nacional com as empresas.  
 
Após 10 dias do inicio do trabalho de prospecção, foram contatadas 4.177 empresas, nos dois 
cadastros elaborados para a filtragem e para as consultas. Deste total, aproximadamente 1.228 
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nomes/ telefones estavam errados; 1.057 eram de empresas inativas e 726 de telefones ocupados, 
caixa postal ou secretária eletrônica. Assim, totalizou-se 3.011 telefones com problemas e, conforme 
as tabelas acima, apenas 1.166 telefones foram convertidos, informando nomes corretos e a ocupação 
da pessoa a ser contatada na empresa. 
 
Com as dificuldades enumeradas acima, na etapa de prospecção só foi possível “converter” (obter) 
20% dos telefones. Isso significa que a cada mil ligações para descobrir com o contador o telefone da 
empresa, apenas 200 forneciam. Registre-se, contudo, que foram poucos os contadores que não 
quiseram informar os dados, a maioria deles simplesmente não possuía o telefone da empresa 
selecionada. O maior problema são os CNPJs de empresas inativas, que deixaram de existir ou 
mudaram de contador. Assim, a não localização de algumas empresas deveu-se aos seguintes 
fatores: 
 

 Não existência número de telefone para o CNPJ registrado; 

 A localidade do CNPJ não correspondia ao CNPJ relacionado ao telefone no cadastro da RAIS; 

 Existência de empresa inativas ou desativadas no cadastro; 

 Não existência de número de telefone para o endereço indicado da empresa; e 

 Não existência de número de telefone da empresa. 
 

3.4.1 Solução do Problema 

Os problemas encontrados para contatar as empresas apresentam como principal resultado o custo da 
pesquisa, além de algum viés, tendo em vista que estes problemas são mais prováveis em 
microempresas. Telefonar para 1.000 empresas ou contadores e obter um retorno de apenas 20% 
demanda um tempo maior para a execução de trabalho e, conseqüentemente, a necessidade de um 
aumento equivalente no salário dos entrevistadores e toda a equipe que auxilia no desenvolvimento do 
trabalho de campo, além do aumento significativo com gastos telefônicos. Desta forma, o caminho 
encontrado para solucionar as dificuldades de prospecção para a elaboração de um novo banco de 
dados de contatos de empresas. 
 
Realizou-se o sorteio de 300.000 empresas, divididas por regiões do País e setores selecionados para 
a filtragem, com base no novo cadastro. O banco de dados selecionado conseguiu converter (achar os 
telefones a partir do CNPJ, Razão Social e Endereço), em média, de 15% por região do país. Destes 
15%, sorteou-se 2.000 nomes para a filtragem e mais 2.000 para as duas etapas de consulta com 
empresas não consumidoras e entrevista com empresas consumidoras de lenha e carvão. 
 
Com esta nova estratégia para obtenção dos contatos, passou-se a utilizar o novo banco de dados a 
partir do 16º dia da pesquisa. A partir da elaboração do cadastrado pela empresa especializada, o 
andamento do trabalho de coleta de dados foi desenvolvido sem maiores problemas.  
 
3.4.2 Procedimento para Montar o Cadastro para a Pesquisa Nacional 

A etapa de seleção da amostra das empresas para a pesquisa, mostrou-se mais difícil do que 
inicialmente concebido, tendo em vista os problemas decorrentes do cadastro da RAIS. Neste sentido, 
é preciso adequar o desenho de pesquisa para a realidade das empresas brasileiras, em especial as 
microempresas, com incidência de um período curto de vida. Sugere-se fortemente que os seguintes 
procedimentos sejam adotados para a pesquisa nacional: 

 Primeiro, não adotar o cadastro da RAIS. Apesar de ser um cadastro amplo, ele mostrou-se 
ineficiente para os objetivos da pesquisa. Verificou-se, então, a necessidade da elaboração 
de um novo cadastro; 
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 Segundo, contratar uma empresa especializada em elaborar cadastro de empresas, ou seja, 
utilizar uma empresa que tenha o expertise em conseguir telefone de estabelecimentos no 
Brasil. Esse tipo de empresa também trabalha com os códigos da CNAE. Dessa forma, não 
haverá alteração na metodologia de seleção da unidade amostral, apenas mudança no 
desenho para elaboração do cadastro; e 

 Somente após o trabalho de uma empresa especializada, se iniciaria o processo de 
entrevistas. 

 
Registra-se que a baixa taxa de conversão obtida na pesquisa piloto indica que a etapa de 
prospecção, embora aparentemente seja simples, apresenta custo financeiro elevado devido a grande 
quantidade de empresas que devem ser contatadas para que a amostra seja adequadamente 
preenchida. Neste sentido, sugere-se fortemente não realizar o método de prospecção, mas sim 
contratar direto uma empresa especializada. 
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4. Pesquisa Econômica: Processo e Análise de Resultados 

Para realização do trabalho de campo, optou-se por trabalhar com o sistema Computer Aided 
Telephone Interviews (CATI), um sistema on-line abrangente e avançado, próprio para a realização de 
entrevistas telefônicas, que faz parte de um conjunto de software escalonável e integrado de 
ferramentas confiáveis de coleta de dados quantitativos. Entre outras possibilidades, este sistema 
permite: 

1) Definição padronizada do perfil do entrevistado; 
2) Gerenciamento de cotas; e 
3) Armazenamento de dados centralizado. 

 
Outras vantagens da aplicação de pesquisas telefônicas pelo sistema CATI, diante de formatos mais 
“tradicionais”, são: 

 Alta integração com soluções de amostras com custo bastante reduzido;  

 Possibilidade de trabalhar com os dados agregados, informados em tempo real;  

 Implantação rápida de projetos em uma rede de central de atendimento global;  

 Rede dinâmica e escalonável, capaz de lidar com projetos de qualquer tamanho;  

 Acesso rápido a um grupo global no caso de sobrecarga de trabalho;  

 Não há restrições geográficas; 

 Discador automático, o que facilita e agiliza as ligações, proporcionando a opção de gravar ou 
não o áudio das ligações realizadas; 

 Sistema amarrando os pulos necessários indicados pelo questionário, permitindo uma coleta 
de dados altamente fidedigna: exemplo SIM – P2 ou NÃO – P3; e 

 Possibilidade de realizar pesquisas de clientes através de nome e telefone. 
 
O sistema trabalha com entrevistadores que realizam as entrevistas telefônicas após a discagem 
automática. O entrevistador vê na tela todas as informações necessárias para a realização das 
entrevistas, tais como dados da empresa, pessoa a ser entrevistada na própria empresa e número de 
contatos já realizados. Ele pode ainda alimentar este banco de dados com informações adicionais que 
permitam o acompanhamento das entrevistas. A pesquisa com o software de coleta de dados permite 
análise em tempo real, mesmo enquanto o trabalho de campo estiver em andamento. 
 
4.1 Telas do Sistema (modelos) 

Figura 5: Informações sobre o entrevistado 
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Figura 6: Questionário a ser aplicado 
 

 

 

Figura 7: Status das chamadas 
 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pág. 99 de 143 

 

 

 

Figura 8: Notificação de agendamento 

 
 
4.2 Sistema de acompanhamento pela supervisão 

Figura 9: Acompanhamento das cotas 
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Figura 10: Acompanhamento da produção individual e duração das chamadas 
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Figura 11: Extração dos resultados das chamadas 
 

 
 
O programa mostrou-se adequado para o instrumento de dados e para a coleta das informações com 
os estabelecimentos do cadastro da RAIS. A grande vantagem da utilização de um software como o 
CATI em uma pesquisa telefônica é a automação do processo. Os problemas encontrados no início da 
pesquisa foram solucionados rapidamente, através de uma adaptação da metodologia com a seleção 
de um novo cadastro, porque a dinâmica de trabalho com o acompanhamento em tempo real do 
desenvolvimento da pesquisa identificou rapidamente essa necessidade. 
 
A utilização de outros processos operacionais para a realização do trabalho de campo também, 
possivelmente, permitiria a identificação dos problemas descritos acima. Contudo, é possível que não 
em um tempo hábil para encontrar uma solução dentro do cronograma previsto para a pesquisa. 
 
4.3 As Etapas para a Coleta de Dados 

Os procedimentos para a coleta de dados da pesquisa econômica foram divididos em duas etapas 
para cada tipo de entrevista: consulta, entrevista com consumidores e entrevista com não 
consumidores. 
Etapa 1 - Criação, programação e gerenciamento das entrevistas;  
Etapa 2 - Coleta de dados de entrevistas por telefone através do software CATI, permitindo o 
acompanhamento e aumento da produtividade do entrevistador; e 
Etapa 3 - Emissão de relatórios em tempo real para a gestão da pesquisa. 
 
A organização dessas etapas permitiu um controle contínuo do desenvolvimento do trabalho de 
campo. Sugere-se que para a pesquisa nacional utilize-se o CATI, ou um software semelhante que 
permita o acompanhamento contínuo da coleta de dados.  
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Entre as vantagens do CATI para o controle da etapa de coleta de dados, destaca-se: 
 

 Avaliação do questionário a ser aplicado para entendimento da meta esperada, verificação das 
possíveis dificuldades da aplicação do mesmo e preparo dos entrevistadores; 

 Seleção, treinamento e avaliação dos entrevistadores; 

 Orientação de campo dada pelo cliente, tanto para a supervisão, monitoria e entrevistadores; 

 Avaliação do pré-teste, verificação das dificuldades de entendimento do questionário aplicado, 
a receptividade dos entrevistados e a qualidade do mailing a ser usado; 

 Montagem do planejamento de cotas a serem cumpridas por cada entrevistador; 

 1º dia do campo após ajustes acordados no pré-teste: Foram repassados para cada 
entrevistador as metas individuais e do grupo (Cotas). Avaliaram-se as ligações através da 
monitoria, para verificar se o questionário estava sendo aplicado corretamente;  

 2º dia de campo, avaliou-se a produção geral realizada no 1º dia de campo, a fim de verificar 
se houve baixa produtividade de algum entrevistador e se o planejamento das metas foi 
cumprido; 

 Montagem do relatório de produtividade e status de chamadas para enviar ao cliente; 

 Avaliar a produção individual e por grupo e cumprimento de cotas; 

 Verificar a disponibilidade de mailing para cada cota; e 

 Bloquear mailing de cotas já alcançadas. 

Tabela 8: Exemplos de relatórios enviados ao cliente 
 

Site 
Cota 

Máxima 
Cota Atual Falta 

Mailing 
Recebido 

Aproveitamento 
do Mailing 

Consumidor    
  

Consulta    

Tabela 9: Resultado de chamadas 
 

Status Total % 

Caixa postal   

Deixou recado   

Entrevistado não quer responder   

Fax   

Indisponível (na data da pesquisa)   

Ligação não completa   

Ninguém atende   

Pesquisa agendada   

Pesquisa concluída   

Pesquisa interrompida   

Secretária eletrônica   

Sem Perfil   

Telefone ocupado   

Telefone errado   
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5. Pesquisa Econômica: Questionário 

5.1 Filtragem 

A filtragem foi realizada com o objetivo de testar os procedimentos previstos na metodologia da 
pesquisa para avaliação do consumo de lenha e carvão vegetal entre as empresas brasileiras. O 
propósito da filtragem na pesquisa nacional será obter informações sobre a incidência do uso de lenha 
e carvão vegetal entre os setores selecionados4. O instrumento elaborado para a filtragem também 
investiga a quantidade de lenha e carvão vegetal utilizada pelas empresas. 
A tabela abaixo apresenta os subsetores da economia selecionados para a realização do Piloto. Como 
pôde se observar, a filtragem concentrou-se nos subsetores de “fabricação de produtos cerâmicos” e 
“lanchonete e similares”. O principal motivo para esta concentração foi o problema de telefones 
inválidos no cadastro da RAIS. Os setores de “fabricação de produtos e preparados químicos diversos” 
e “fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional” foram os que apresentaram 
maior grau de dificuldade para a obtenção de telefones corretos e atualizados. Muitas empresas 
nestes dois últimos setores estavam inativas ou falidas, dificultando a realização da filtragem neste 
setor. 

Tabela 10: Referências dos Subsetores 
 

Subsetores Base % 

Fabricação de Produtos Cerâmicos 106 26,4 

Fabricação de Produtos e Preparados Químicos Diversos 39 9,7 

Fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional 38 9,5 

Lanchonete e similares 218 54,4 

Total 401 100,0 

 
As próximas duas tabelas apresentam a incidência do uso de lenha e carvão vegetal encontrado para 
esta amostra de 401 casos. 

Tabela 11: Incidência geral do uso de lenha e carvão vegetal 
 

Energético Base % 

Lenha 61 15,2 

Carvão 9 2,2 

Lenha e carvão 3 0,7 

Nenhum dos dois 328 81,8 

Total 401 100,0 

 
Como pode ser verificado, para esta amostra, o setor com maior incidência de lenha foi o de 
“fabricação de produtos cerâmicos”, onde 48,1% dos estabelecimentos entrevistados afirmaram utilizar 
a lenha como fonte de energia. Em todos os setores selecionados, o consumo de carvão mostrou-se 
pequeno, alcançando apenas 4,1% no subsetor de “lanchonete e similares”. 

Tabela 12: Subsetores por incidência do uso de lenha e carvão vegetal (%) 
 

                                                           
4 Para uma consulta completa dos 44 setores da economia selecionados pela metodologia de pesquisa da EPE, ver o relatório: 

Desenvolvimento de Metodologia de Pesquisa do Consumo de Lenha e Carvão Vegetal: produto 2 plano amostral para 

desenho de pesquisa. Dezembro de 2006. 
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Sub-setores Lenha Carvão 
Lenha e 
Carvão 

Nenhum 
dos dois 

Total 
% 

Fabricação de Produtos 
Cerâmicos 

48,1 0 0 51,9 100 

Fabricação de Produtos e 
Preparados Químicos 
Diversos 

5,1 0 0 94,9 100 

Fabricação de acessórios do 
vestuário e de segurança 
profissional 

2,6 0 0 97,4 100 

Lanchonete e similares 3,2 4,1, 1,4 91,3 100 

 
A tabela seguinte apresenta a função ocupada pelos entrevistados da filtragem. Destaca-se que antes 
de realizar a filtragem há um primeiro contato com a empresa, cujo objetivo é identificar a pessoa mais 
indicada para responder sobre o consumo de energia. Somente em um segundo momento é realizada 
a entrevista. Em alguns casos, foi possível encontrar o informante qualificado para entrevista no 
primeiro contato, mas este não é o padrão.  
 
Como mostra a tabela, cerca de metade das entrevistas (51,9%) foram realizadas com o proprietário 
ou sócio das empresas. Este resultado é esperado, na medida em que a maioria das empresas 
brasileiras é de pequeno ou médio porte. Nesses casos, o proprietário ou um dos sócios são as 
pessoas mais qualificadas para responderem sobre o consumo energético da empresa. Algumas 
categorias de funcionários também são qualificadas para a resposta da filtragem, como pode ser 
verificado, 16% da filtragem foi realizada com “gerentes” das empresas. Nesta categoria, foram 
agregados os diversos tipos de gerente que uma empresa possui, tais como: gerente de vendas e 
gerente de compra.  
 
Nas reuniões realizadas com os entrevistadores durante e após a finalização da “filtragem”, foi 
possível perceber que as categorias para a função exercida pelo entrevistado que constam no 
instrumento de coleta de dados da filtragem estão adequadas. Além dos proprietários e sócios, 
gerentes e diretores são as pessoas mais adequadas para informarem acerca do consumo de energia 
da empresa. Contudo, sugere-se incluir também a categoria “administrativo”. Este item engloba 
pessoas com funções variadas que trabalham na área administrativa da empresa, tais como: auxiliar 
administrativo, responsável pelo setor administrativo, assistente administrativo etc. As pessoas que 
ocupam essas funções, dependendo da organização da empresa, possuem informações sobre o 
consumo e os gastos com energia. 

Tabela 13: Função do entrevistado 
 

Função do entrevistado Base % 

Proprietário/sócio 208 51,9 

Gerente 64 16,0 

Diretor 6 1,5 

Arrendatário (para áreas rurais) 1 0,2 

Administrativo 24 6,0 

Responsável financeiro 6 1,5 

Outros 92 22,9 

Total 401 100,0 

 
As tabelas a seguir apresentam uma média mensal do consumo de lenha e a unidade de medida 
utilizada pela empresa para mensurar o consumo deste energético. Como é possível observar, entre 
as empresas que informaram seu consumo mensal de lenha, 81,2% utilizam a medida de metros 
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cúbicos para mensurar a lenha. Apenas 4,7% das empresas entrevistadas afirmaram utilizar a medida 
de kg. Embora esta não seja uma amostra representativa, uma maioria significativa não utiliza a 
unidade de medida que consta no questionário de filtragem. Neste caso, sugere-se incluir a seguinte 
pergunta: 

 
Como a sua empresa mede a quantidade de lenha utilizada em um mês de trabalho? [LER AS 
OPÇÕES] 
1. Quilo 
2. Metros cúbicos  OU  
3. Outro ______________________________[Especificar] 
99.NS/NR 
88. NA 

 
Com a inclusão do tipo de medida utilizado pela empresa, após a coleta de dados, deverá ser feita a 
transformação das unidades, seja para metros cúbicos, seja para quilo. O importante é que o 
entrevistado seja capaz de responder o instrumento de acordo com a sua realidade. É importante 
destacar que a pergunta elaborada acima não se refere direto ao modo que a empresa compra lenha, 
tendo em vista que muitas não compram a lenha, apanham direto na natureza. Dessa forma, a 
pergunta de compra poderia gerar um alto número de não respostas por parte das empresas que não 
são compradoras. 

Tabela 14: Média mensal do consumo de lenha 
 

Unidade de Medida N Média 

kg por mês 3 2.666,67 

Metro cúbico por mês 52 386,66 

 
Neste piloto, ao perceber-se que a medida de quilo sozinha não abrangia a realidade de todos os 
entrevistados, optou-se por inserir a pergunta acima, de forma que fosse possível medir a quantidade 
de lenha corretamente. 

Tabela 15: Unidade de medida da lenha utilizada pelas empresas 
 

Unidade de medida  Base % 

kg por mês 3 4,7 

Metro cúbico por mês 52 81,2 

NS/NR 9 14,1 

Total 64 100,0 

 
Ao contrário do que ocorreu com a lenha, os consumidores de carvão vegetal durante a realização da 
filtragem informaram a quantidade média de carvão utilizada por mês no sistema de quilograma, como 
mostra a tabela abaixo. Apesar disto, como a amostra do piloto é bastante limitada e apareceu um 
caso nas entrevistas, como será mostrado abaixo, considera-se que também seja necessário incluir 
uma pergunta sobre o tipo de medida utilizada pela empresa para mensurar o carvão. Desta forma, 
evitam-se dificuldades durante a coleta de dados da pesquisa nacional. 
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Como a sua empresa mede a quantidade de carvão utilizada em um mês de trabalho? [LER AS 
OPÇÕES] 
1. Quilo 
2. Metro cúbico 
OU 
3. Outro _____________________[Especificar] 
99. NS/NR 
88. NA 

Tabela 16: Média mensal do consumo de Carvão 
 

Medida N Média 

kg por mês 12 171,83 

 
A dinâmica do trabalho da etapa de filtragem mostrou que após a obtenção dos telefones corretos com 
o novo cadastro selecionado, a dinâmica da entrevista não apresentou problemas. Após contatar a 
empresa pela primeira vez, o tempo médio para realizar a entrevista com o informante qualificado foi 
de cinco dias corridos. Para entrevistas com empresas realizadas por telefone, este é um período 
razoável. Contudo, o cronograma apenas para etapa das entrevistas da filtragem da pesquisa nacional 
deve ser muito maior, cerca de 30 dias, tendo em vista que este número representa uma média e 
algumas empresas demandam um esforço muito maior para a obtenção da entrevista. 
 
Como previsto, o tempo médio das entrevistas foi de cinco minutos. O questionário da filtragem 
poderia até apresentar uma duração menor, devido à quantidade reduzida de perguntas. Os 
entrevistadores informaram que para responder somente se consome ou não lenha e carvão vegetal 
os entrevistados o faziam facilmente e de maneira rápida. No entanto, quando questionados acerca da 
quantidade consumida em um mês era preciso um pouco mais de tempo para pensar ou consultar os 
arquivos da empresa. A consulta de um arquivo ou documento da empresa é positivo para pesquisa, 
na medida que fornece maior confiança na resposta do entrevistado. 
 
Em resumo, os procedimentos da filtragem, após a obtenção dos telefones de contato, foi bastante 
satisfatório. O entendimento do instrumento não apresentou problemas e o tempo médio previsto para 
obter a entrevista após o primeiro contato está dentro do esperado em uma pesquisa com empresas. 
 
5.2 Consulta às Empresas 

A metodologia proposta pela EPE para a estimação do consumo de lenha e carvão vegetal também 
inclui a realização de uma consulta para conhecer o valor da “conta de gasto total de consumo de 
energia e combustíveis” das empresas não consumidoras destes energéticos. Este método permitirá 
estabelecer a relação entre a “conta de gasto total de consumo de energia e combustíveis” e o 
consumo de lenha e carvão vegetal e estimar o consumo de lenha e carvão vegetal nos anos em que 
não houver a pesquisa com as empresas5. Neste piloto não será possível estabelecer esta relação, 
tendo em vista o número reduzido de entrevistas, 154, e a falta de relação espacial entre a amostra da 
pesquisa do IBGE e a do piloto. Como nos demais tipos de entrevistas, o objetivo desta etapa foi testar 
os procedimentos de consulta, verificando se eles estão adequados à realidade brasileira. 
Assim como na filtragem, após o acerto do cadastro da RAIS não houve grandes dificuldades para 
contactar as empresas e conseguir realizar as entrevistas da filtragem. As entrevistas foram 

                                                           
5 Para uma explicação completa do desenho de pesquisa com as empresas, ver o relatório: Desenvolvimento de Metodologia 

de Pesquisa do Consumo de Lenha e Carvão Vegetal: produto 2 plano amostral para desenho de pesquisa. Dezembro de 

2006. 
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realizadas, em média, 3 (três) dias corridos após o primeiro contato. O tempo médio de duração da 
entrevista foi de 6 (seis) minutos. Embora, o instrumento de coleta de dados seja relativamente curto, 
os entrevistados precisavam pensar um pouco ou consultar alguns arquivos para responder os valores 
gastos por mês com a conta de energia e combustíveis. Isto não afetou a performance do instrumento, 
muito pelo contrário, demonstra confiabilidade nos dados coletados e que o questionário mostrou-se 
adequado para os objetivos da pesquisa.  
Como pode ser observado na tabela seguinte, o procedimento de consulta com as empresas não 
consumidoras de lenha e carvão vegetal foi realizado, em sua grande maioria, 59,2%, com 
proprietários e sócios dos estabelecimentos. Além dos sócios e proprietários, 14% das consultas foram 
realizadas com gerentes, 5,1% com funcionários do setor administrativo, e 3,2% com diretores. 

Tabela 17: Função do Entrevistado – Consulta 
 

Cargo do entrevistado Base % 

Proprietário/sócio 93 59,2 

Gerente 22 14,0 

Diretor 5 3,2 

Administrativo 8 5,1 

Responsável financeiro 4 2,5 

Outros 25 15,9 

Total 157 100,0 

 
De um modo geral, pode-se concluir que as informações sobre as empresas não consumidoras foram 
obtidas por meio de entrevistas com informantes qualificados na empresa (proprietário, gerente, diretor 
e funcionários do setor administrativo), o que aumenta a confiabilidade das respostas sobre o tema 
investigado. Ou seja, superado o problema inicial do contato com a empresa, a pesquisa piloto não 
revelou grandes dificuldades em obter informações sobre o consumo de energia dos estabelecimentos 
através de um entrevistado qualificado. 
 
A tabela a seguir apresenta, apenas de forma ilustrativa, já que não é possível extrapolar o resultado 
da amostra para a população, a média dos valores gastos com energia e combustíveis nos setores da 
indústria. Como pode ser observado, nesta amostra o gasto com energia elétrica é o mais significativo 
entre as empresas industriais não consumidoras de lenha e carvão vegetal R$ 15.062,88, um 
resultado dentro do esperado tendo em vista o alto custo da eletricidade no país frente a outras fontes 
de energia, além da sua grande utilidade na economia moderna. Do total de 158 consultas, apenas 
quatro empresas declararam não utilizar energia elétrica. 

Tabela 18: Gasto com energia e combustíveis, Setor industrial 
 

Energético N Média em R$ 

Energia elétrica 154 15.062,88 

Gás Natural 22 5.481,77 

Combustíveis líquidos 25 12.778,40 
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Outras biomassas além de 
carvão vegetal e lenha 

1 50,00 

Outros combustíveis 21 5.479,24 

 
Para seguir a metodologia do IBGE, pergunta-se para as empresas do setor de serviços apenas sobre 
combustíveis e lubrificantes. Ao perguntar sobre os gastos gerais com combustíveis e lubrificantes 
realizados apenas para os estabelecimentos do setor de Serviços das empresas não consumidoras de 
lenha e carvão vegetal, foi obtida, para esta amostra, uma média de R$ 6.044,00. Entre os 69 
estabelecimentos do setor de serviços participantes da pesquisa, apenas 23 declararam consumir 
combustíveis e lubrificantes. 

Tabela 19: Gasto com combustíveis e lubrificantes no setor de serviços 
 

Energético N Média em R$ 

Combustíveis e lubrificantes 23 6.044,00 

 
A tabela a seguir mostra os grandes setores em que foram realizadas as entrevistas com as empresas 
não consumidoras de lenha e carvão vegetal. Como pode ser verificado, as consultas se concentraram 
aleatoriamente nos setores de serviços e indústria de transformação com 43,7% e 55,1%, 
respectivamente. 

Tabela 20: Setor da empresa não consumidora 
 

Setor da empresa Base % 

Extração Mineral 2 1,3 

Indústria de Transformação 87 55,1 

Serviços 69 43,7 

Total 158 100,0 

5.3 Avaliação do Instrumento de Coleta de Dados da Consulta 

Além das entrevistas de consultas com empresas consumidoras, os entrevistadores também foram 
orientados a responder uma bateria de avaliação do instrumento de coleta de dados. Este foi um dos 
um dos principais objetivos deste piloto, testar o desempenho do instrumento de coleta de dados. 
Para a avaliação cognitiva do instrumento de pesquisa, foi elaborada uma bateria de perguntas para 
serem respondidas pelos entrevistadores. O principal objetivo desta bateria foi avaliar, a partir da 
percepção dos entrevistadores, como os entrevistados reagiam a cada uma das perguntas. Dessa 
forma, é possível saber quais perguntas ou partes do instrumento apresentam maiores dificuldades 
cognitivas e necessitam de aperfeiçoamento. 
 
Destaca-se que este tipo de avaliação não foi realizado para a filtragem, pelo fato do instrumento 
apresentar apenas quatro perguntas que também são contempladas no questionário aplicado às 
empresas consumidoras de lenha e carvão vegetal. Neste sentido, a coordenação da pesquisa 
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considerou que não havia necessidade de avaliar duas vezes o mesmo enunciado de um conjunto de 
perguntas. 
 
De um modo geral, nas avaliações realizadas pelos entrevistadores e na análise dos resultados da 
pesquisa, observa-se que o survey, de um modo geral, revelou-se adequado para o propósito de 
entrevistas do tipo consulta. Não foi apresentado por parte dos entrevistadores ou percebido pela 
coordenação da pesquisa qualquer contradição entre a técnica de survey e os objetivos da pesquisa 
que invalidasse o processo. Ao contrário, por se tratar de uma investigação objetiva conhecer o 
consumo de lenha e carvão vegetal nos estabelecimentos brasileiros, esta técnica é a mais indicada, 
pois permite a realização de um grande número de entrevista em um curto espaço de tempo, 
atendendo aos objetivos substantivos da pesquisa. 
 
O primeiro item avaliado pelos entrevistadores foi o grau de dificuldade encontrado para convencer o 
entrevistado a conceder a entrevista de consulta. Como pode ser observado na tabela a seguir, 62% 
das entrevistas foram consideradas como “muito fácil” de serem realizadas. Apenas 2,5% das 
entrevistas foram avaliadas como “um pouco difícil” no momento de convencimento do entrevistado. 
Mais uma vez, é importante destacar que esta facilidade em obter a entrevista refere-se sempre a uma 
segunda etapa da coleta de dados, ou seja, após a obtenção de um cadastro confiável. 

Tabela 21: Grau de dificuldade para convencer o entrevistado a conceder a consulta 
 

Grau de dificuldade Base % 

Muito fácil 98 62,0 

Um pouco fácil 56 35,4 

Um pouco difícil 4 2,5 

Total 158 100,0 

 
A realização de um treinamento extenso e detalhado dos procedimentos de abordagem antes da 
realização do piloto contribuiu fortemente para a facilidade em obter as entrevistas de consultas. 
Quando os entrevistadores estão bem treinados transmitem confiança ao entrevistado, facilitando a 
realização da entrevista. O entrevistado sente-se seguro em responder um questionário quando 
percebe que a pessoa com quem está interagindo está segura do trabalho de pesquisa, sendo capaz 
de fornecer as informações solicitadas pelo entrevistado. 
 
A tabela a seguir apresenta os tipos de dificuldades encontradas pelos entrevistadores para a 
realização da consulta. Nesta tabela, é importante notar que apenas um entrevistado, de um total de 
158 consultas, mostrou-se receoso de revelar informações sobre a empresa. Com este resultado, é 
possível concluir que, quando o entrevistador é bem treinado e está seguro sobre o trabalho de 
pesquisa, poucos entrevistados sentem-se desconfortáveis em conceder a entrevista. 

Tabela 22: Dificuldades encontradas para a realização da entrevista 
 

Tipo de dificuldade Base 

O entrevistado estava ocupado 2 

Mostrou-se receoso de revelar informações 
sobre a empresa 

1 
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Total 3 

 
Toda pesquisa realizada com empresas necessita encontrar um informante qualificado dentro da 
empresa, que atenda aos objetivos da pesquisa, ou seja, uma pessoa capaz de responder as 
questões formuladas no instrumento de pesquisa. Como visto na seção anterior, a maioria das 
pessoas respondentes nesta pesquisa foi proprietários ou sócios, gerentes de diversas áreas, 
diretores e funcionários do setor administrativo. A tabela a seguir apresenta o grau de dificuldade que 
os entrevistadores tiveram para a localização destas pessoas. Como pode ser verificado, em 54,4% 
dos casos foi muito fácil, e em 41,1% um pouco fácil, encontrar a pessoa adequada para conceder a 
entrevista, ou seja, o funcionário ou o proprietário que possuía as informações sobre os gastos com 
energia e consumo de combustíveis da empresa. Em apenas 1,9%, 3 casos, os entrevistadores 
avaliaram como “um pouco difícil” encontrar o informante qualificado. 

Tabela 23: Dificuldade para encontrar o informante qualificado 
 

Grau de dificuldade Base % 

Muito fácil 86 54,4 

Um pouco fácil 65 41,1 

Nem fácil nem difícil 4 2,5 

Um pouco difícil 3 1,9 

Total 158 100,0 

 
As dificuldades para encontrar um informante qualificado em uma empresa podem ser motivadas por 
fatores variados. Nas entrevistas de consulta dois fatores foram predominantes: primeiro, o tamanho 
da empresa com um caso; e segundo, receio de fornecer informações sobre a empresa com quatro 
casos. Quando o entrevistador realiza o primeiro contato com a empresa, ele precisa explicar para o 
seu primeiro contato os objetivos gerais da pesquisa. Neste caso, algumas pessoas em um primeiro 
momento não se sentiram totalmente confortáveis para informarem qual seria o funcionário mais 
adequado para fornecer as informações sobre os gastos de energia da empresa. 
 
Contudo, essas dificuldades foram superadas facilmente, tendo em vista a orientação recebida pelos 
entrevistadores durante o treinamento. Um elemento importante para a realização de entrevistas com 
empresas é a apresentação de uma carta padrão explicando os objetivos da pesquisa para a empresa 
e o fornecimento dos contatos do coordenador da pesquisa. Muitas empresas, especialmente as de 
grande porte, aceitam participar de pesquisas somente quando há um contato formal através de uma 
carta ou um e-mail institucional. Nestes casos, a credibilidade de uma instituição como a FGV facilita a 
realização da entrevista. 

Tabela 24: Tipo de dificuldade para encontrar o informante qualificado 
 

Tipo de dificuldade Base 

A empresa é muito grande 1 

Receio em fornecer informações sobre a empresa 4 

Total 5 
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As informações apresentadas acima acerca das dificuldades de convencimento do entrevistado e 
localização do informante qualificado mostram que a pesquisa piloto foi bem sucedida nestes quesitos, 
uma vez que foram poucos os casos em que os entrevistadores enfrentaram algum tipo de situação 
adversa. E, mesmo nestes casos, foi possível superar a resistência inicial dos funcionários da 
empresa, devido ao treinamento recebido pelos entrevistadores, a disponibilização de cartas 
padronizadas com o logotipo da instituição responsável pela pesquisa e a possibilidade da empresa 
checar com o coordenador da pesquisa a veracidade do trabalho desenvolvido. 
Até este momento foram analisadas questões práticas relacionadas ao contato da pesquisa com os 
estabelecimentos. No entanto, também foi objetivo desta bateria avaliar o entendimento do 
instrumento de coleta de dados, ou seja, a reação dos entrevistados ao questionário. A tabela seguinte 
apresenta a percepção dos entrevistadores acerca do entendimento dos entrevistados. Na avaliação 
dos entrevistadores, 96,8% dos entrevistados apresentaram um entendimento do instrumento de 
consulta ótimo ou bom. Nenhum entrevistador avaliou que os entrevistados tenham apresentado um 
entendimento ruim ou péssimo. 
Como o instrumento de consultas é relativamente pequeno (apenas quatro perguntas), esperava-se 
um resultado positivo quanto ao entendimento. Porque, além de pequeno, as perguntas também são 
diretas e não exigem capacidade cognitiva elevada do entrevistado, desde que ele seja capacitado 
para responder sobre os gastos de energia e combustíveis da empresa. 

Tabela 25: Entendimento do instrumento de avaliação 
 

Entendimento do entrevistado em relação 
ao enunciado das perguntas 

Base % 

Ótimo 62 39,2 

Bom 91 57,6 

Regular para bom 1 0,6 

NS/NR 4 2,5 

Total 158 100,0 

 
A tabela a seguir mostra algumas dificuldades dos entrevistados durante a realização das entrevistas. 
Como pode ser observado, o item “pensou muito tempo para responder as perguntas” foi o mais citado 
pelos entrevistadores com dezenove casos. Ao analisar as perguntas do questionário de consulta e a 
reunião realizada com os entrevistadores após a coleta de dados verificou-se que os entrevistados 
precisavam pensar um pouco acerca dos valores gastos com energia e combustíveis. Em alguns 
casos foi necessário consultar arquivos no computador da empresa ou documentos impressos, o que 
é razoável em se tratando de valores gastos com diversos insumos energéticos e combustíveis. Não 
se espera que as pessoas saibam prontamente todos os gastos realizados em uma empresa. 

Tabela 26: Dificuldades dos entrevistados durante a realização das consultas 
 

Itens  

Sim Não NS/NR 

Base % Base % Base % 

Pediu esclarecimentos na(s) pergunta(s) 4 2,5 153 96,8 1 0,6 

Pediu para repetir a(s) pergunta(s) 5 3,2 153 96,8 0 0,0 
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Pensou muito tempo para responder a(s) pergunta(s) 19 12,0 138 87,3 1 0,6 

5.4 Entrevistas com empresas consumidoras de lenha e carvão vegetal 

Nesta seção, será apresentado o resultado da etapa de entrevistas com empresas consumidoras de 
lenha e carvão vegetal deste piloto. Como as demais etapas, o objetivo foi testar a metodologia e o 
instrumento de pesquisa que serão utilizados na pesquisa nacional com as empresas brasileiras. Ao 
contrário da filtragem e da consulta, a entrevista com os usuários de lenha e carvão vegetal demandou 
mais tempo, tendo em vista a presença de um pequeno número de estabelecimentos que consomem 
estes energéticos no cadastro. Enquanto as entrevistas de consulta foram realizadas, em média, três 
dias corridos após o primeiro contato, as entrevistas com as empresas consumidoras de lenha e 
carvão foram realizadas, em média, dez dias corridos após a realização do primeiro contato.  
 
Esta diferença ocorre principalmente pelo número reduzido de empresas usuárias desses dois 
energéticos. O cadastro de empresas consumidoras e não consumidoras foi o mesmo. Contudo, se 
uma empresa não consumidora “se recusasse” a participar da pesquisa havia diversas empresas no 
cadastro que poderiam ser contatadas para substituir a “recusa”. Por outro lado, o número de 
empresas no cadastro consumidoras de lenha e carvão vegetal era muito mais restrito. Neste caso, se 
uma empresa consumidora pedisse para que o entrevistador retornasse a ligação depois de diversas 
tentativas, ele era orientado a insistir, de maneira educada e cordial, quantas vezes fossem 
necessárias para tentar realizar a entrevista. Ainda que a empresa selecionada negasse a conceder a 
entrevista, era solicitada a realização de um segundo contato para convencer o entrevistado. Assim, 
enquanto havia um limite de “tentativas” na pesquisa realizada com os não consumidores, na pesquisa 
com os consumidores foi necessário um esforço maior, devido à limitação do número de usuários.  
A limitação do número de usuários de lenha e carvão vegetal, não impede a realização da pesquisa 
nacional. Contudo, é preciso estipular um cronograma extenso para que, após a elaboração do 
cadastro, os entrevistadores possuam tempo suficiente para localizar e convencer os selecionados a 
participarem da pesquisa. Sugere-se somente para a realização das entrevistas, sem contar o tempo 
para elaboração de cadastro e de análise, um período de quatro a seis meses, tendo em vista que a 
amostra da pesquisa nacional é relativamente ampla, 8.000 casos. Este prazo sempre deve ser 
acordado com a empresa que será contratada, uma vez que a capacidade para realizar as entrevistas 
em um determinado período varia de acordo com a capacidade da empresa em montar a estrutura de 
campo. Como estrutura de campo, entende-se a capacidade de contratar entrevistadores, 
supervisores, auxiliares de pesquisa e coordenadores. 
Como foi realizado neste piloto, sugere-se fortemente que seja elaborada uma carta oficial da 
pesquisa com informações sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e a importância das 
informações para o planejamento energético do país. Para que seja crível, é fundamental que a carta 
apresente o logo da EPE e se possível do Ministério das Minas e Energia. 
 
Além da diferença do período de dias, as entrevistas com as empresas consumidoras também foram 
mais extensas, com um tempo médio de doze minutos. Como os entrevistadores são orientados a 
informar o tempo real das entrevistas, a duração de doze minutos de entrevista também contribui para 
que o entrevistado agende a entrevista para um outro dia em que possa disponibilizar um tempo maior 
à pesquisa. Neste caso, como a filtragem e a consulta com consumidores duraram, em média, cinco 
minutos e seis, respectivamente, era mais fácil para o entrevistado responder prontamente o 
instrumento de pesquisa ou agendar para o dia seguinte. 
 
5.4.1 Qualificação dos Entrevistados 

As tabelas a seguir apresentam os entrevistados selecionados em cada estabelecimento para 
responderem o instrumento acerca do consumo de lenha e carvão vegetal. A capacidade do 
informante em uma pesquisa é fundamental para as análises e conclusões do trabalho. Como pode 
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ser observado, 42% dos entrevistados eram proprietários ou sócios dos estabelecimentos, 26% 
gerentes de diversas áreas e 11,3% funcionários do setor administrativo. Essas categorias, juntas 
representam 79,3% das entrevistas, referem-se a pessoas com funções qualificadas na empresa para 
responderem sobre o consumo de energia. 
 
Além dos profissionais citados na tabela abaixo, é possível observar que 10,7% dos entrevistados 
foram classificados na categorias “outros”. Esta categoria inclui pessoas com funções diversas, mas 
que demonstraram possuir conhecimento sobre o consumo energético do estabelecimento. É 
importante destacar que no Brasil pequenas empresas situadas em cidades do interior possuem 
funcionários que desempenham diversas funções, inclusive o pagamento de despesas de energia, 
mesmo sem possuir um cargo considerado mais importante como diretor ou gerente. 

Tabela 27: Função dos entrevistados 
 

Cargo do entrevistado Base % 

Proprietário/sócio 63 42,0 

Gerente 39 26,0 

Diretor 3 2,0 

Administrativo 17 11,3 

Responsável financeiro 1 0,7 

Responsável pela área de compra 11 7,3 

Outros 16 10,7 

Total 150 100,0 

 
A tabela a seguir apresenta o cruzamento entre a função do entrevistado e o número de funcionários 
do estabelecimento, que neste caso pode ser considerado como proxy para o tamanho das empresas. 
Como pode ser observado entre as empresas com até 15 funcionários 59,3% das entrevistas foram 
realizadas com o proprietário. Entre as empresas com mais de 40 funcionários esse percentual foi de 
apenas 13,8%. Entre as empresas de maior porte, nesta amostra, a categoria “gerente” e “responsável 
pela área de compra” foram considerados os informantes mais qualificados, tendo sido acionados por 
31% e 20,7% respectivamente. Assim, é possível identificar uma diferença padrão entre empresas de 
grande porte e pequeno porte, na amostra do piloto. 

Tabela 28: Função dos entrevistados por número de funcionários 
 

Função do entrevistado 

Até 15 
funcionários 

De 16 a 40 
funcionários 

Acima de 40 
funcionários 

Base % Base % Base % 

Proprietário/sócio 48 59,3 11 30,6 4 13,8 

Gerente 16 19,8 12 33,3 9 31,0 

Diretor 1 1,2 1 2,8 1 3,4 
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Administrativo 7 8,6 8 22,2 2 6,9 

Responsável financeiro 0 0,0 0 0,0 1 3,4 

Responsável pela área de compra 3 3,7 2 5,6 6 20,7 

Outros 6 7,4 2 5,6 6 20,7 

Total 81 100 36 100 29 100 

5.4.2 Setor da Economia 

A tabela a seguir apresenta os setores da economia que foram contemplados no piloto. Como o 
cadastro utilizado para a realização das entrevistas com as empresas consumidoras de lenha e de 
carvão vegetal foi o mesmo utilizado para as consultas, é possível perceber que, assim como nas 
consultas, as entrevistas concentram-se nos setores de serviços e indústria de transformação. 

Tabela 29: Setores das empresas participantes do piloto 
 

Setor  Base % 

Extração Mineral 1 0,7 

Indústria de Transformação 85 56,7 

Serviços 64 42,7 

Total 150 100,0 

 
A Tabela 30 mostra a distribuição do tipo de energético utilizado pela empresa, lenha ou carvão 
vegetal, de acordo com os setores da indústria. Como pode ser observado, o setor de serviços 
concentra a maior parte dos consumidores de carvão vegetal, cerca de 55,2% dos estabelecimentos 
entrevistados neste setor são consumidores apenas deste energético. As atividades das empresas do 
setor de serviço, usuárias do carvão vegetal, são focadas na produção de alimentos como pães, pizza 
e defumação de carnes. Por outro lado, no setor de indústria de transformação, 100% dos 
entrevistados eram apenas consumidores de lenha. 
 
Como esclarecido, estes dados são apenas ilustrativos; somente com a realização da pesquisa 
nacional, que contará com uma amostra representativa por setor, será possível identificar de forma 
precisa a incidência do uso de lenha e carvão vegetal por setor econômico no país. 

Tabela 30: Setores das empresas participantes do piloto por tipo de energético 
 

Setor 

Lenha Carvão Lenha e carvão  Total  

Base % Base % Base % Base % 

Extração Mineral 1 100 0 0 0 0 1 100 

Indústria de Transformação 82 100 0 0 0 0 82 100 
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Serviços 26 38,8 37 55,2 4 6 67 100 

Total 109 72,7 37 24,7 4 2,7 150 100 

5.4.3 Medição do Consumo de Lenha e de Carvão Vegetal 

A variável de número de funcionários pode ser utilizada como uma proxy do tamanho dos 
estabelecimentos. Neste sentido, considera-se que quanto maior seja o número de funcionários, sejam 
eles registrados ou não, maior seja o porte da empresa. A hipótese inicial do consumo de lenha é de 
que as empresas apresentem um consumo de lenha crescente de acordo com o seu tamanho. 
 
A tabela abaixo apresenta a diferença entre as médias do consumo de lenha em metros cúbicos pelo 
número de funcionários. Como pode ser observado, as empresas com até 15 funcionários consomem 
em média 44,60 metros cúbicos por mês, enquanto as empresas com mais de 40 funcionários 
apresentam um consumo muito maior, de 339,58 metros cúbicos por mês. Esta diferença significativa 
do consumo de lenha confirma a hipótese inicial e o bom desempenho da principal variável 
operacionalizada na pesquisa, o consumo de lenha. Sua significância estatística, ou probabilidade da 
hipótese nula, é inferior a 1%. 

Tabela 31: Consumo de lenha mensal por número de funcionários (unidade metros cúbicos) 
 

 

Número de Funcionários N Média 

Até 15 funcionários 46 44,60 

De 16 a 40 funcionários 21 74,64 

Acima de 40 funcionários 23 339,58 

Significância: 0,00 

Nota: A significância estatística refere-se à probabilidade com que um resultado encontrado em uma 
amostra pode ser inferido para toda a população. No caso acima, a probabilidade desse 
resultado se dever a um erro amostral é menor do que 1%. 

Além da diferença entre médias, também foi realizada uma correlação entre o número de funcionários 
e o consumo mensal de lenha na unidade de metros cúbico. O resultado da correlação 0,47 com 
significância estatística de 0,00 mostra que o consumo de lenha está altamente correlacionado ao 
tamanho da empresa, confirmando a validade da medição de consumo deste energético. 
Como resultado da pesquisa, também se espera que o consumo de lenha varie entre os setores da 
indústria, tendo em vista suas especificidades. A tabela a seguir apresenta a distribuição do consumo 
de lenha nos diferentes setores da indústria. O consumo deste energético concentra-se basicamente 
entre os setores da indústria de transformação e de serviços. Contudo, é possível observar diferenças 
nos padrões de consumo em cada um dos setores. No setor de serviços, 81% dos estabelecimentos 
possuem um consumo baixo de até 30 metros cúbicos mensais, enquanto no setor de indústria de 
transformação 36,8% dos estabelecimentos apresentam um consumo alto, acima de 80 metros 
cúbicos mensais. Este padrão confirma que a variável de consumo de lenha foi capaz de distinguir 
satisfatoriamente os diferentes grupos de empresas, uma vez que se espera que o setor de serviço 
possua um consumo de energia inferior ao setor de indústria de transformação que necessita de um 
número maior de máquinas para a produção. Novamente, a relação observada se apresenta com uma 
significância estatística inferior a 1%. 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pág. 116 de 
143 

 

Tabela 32: Setor da Indústria por consumo mensal de lenha (metros cúbicos) 
 

Setor 

Baixo Médio Alto Total 

Base % Base % Base % Base % 

Extração Mineral 0 0 0 0 1 100 1 100 

Indústria de Transformação 32 47,1 11 16,2 25 36,8 68 100 

Serviços 17 81 4 19 0 0 21 100 

Total 49 54,4 15 16,7 26 28,9 90 100 

Significância: 0,00 

Nota: A significância estatística refere-se à probabilidade com que um resultado encontrado em uma 
amostra pode ser inferido para toda a população. No caso acima, a probabilidade desse 
resultado se dever a um erro amostral é menor do que 1%. 

 
5.5 Avaliação do Instrumento de Coleta de Dados – Entrevistas com Empresas Consumidoras 

Esta seção apresenta a avaliação cognitiva do instrumento de coleta de dados das entrevistas 
realizadas com as empresas consumidoras de lenha e carvão vegetal. Algumas propostas de 
mudanças serão apresentadas para aperfeiçoar o Instrumento de Avaliação. Essas alterações 
baseiam-se nas análises estatísticas, na avaliação cognitiva do instrumento de pesquisa, nos 
relatórios de campo dos entrevistadores e na reunião realizada com os mesmos, após o término da 
coleta de dados. 
 
5.6 Utilização de Lenha e de Carvão Vegetal 

A tabela a seguir apresenta a distribuição do consumo de lenha e carvão vegetal entre as empresas 
participantes do piloto. A maioria dos consumidores desses dois energéticos concentra o consumo em 
lenha, em vez do carvão. Como pode ser verificado na tabela abaixo, 72,7% dos entrevistados 
consomem apenas lenha, enquanto 24,7% consomem exclusivamente carvão vegetal. 

Tabela 33: Função dos entrevistados por número de funcionários 
 

Utiliza lenha ou carvão vegetal 
como fonte de energia 

Base % 

Lenha 109 72,7 

Carvão vegetal 37 24,7 

Lenha e Carvão vegetal 4 2,7 

Total 150 100,0 

 
A tabela seguinte apresenta uma média do consumo mensal de lenha pelos estabelecimentos. Como 
citado anteriormente, a unidade de medida utilizada pelos entrevistados variou entre quilo e metro 
cúbico. Contudo, como pode ser observado na tabela seguinte 90,1% dos consumidores de lenha, 
desta amostra, utilizam metro cúbico para mensurar a lenha utilizada em um mês de trabalho. Sugere-
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se a mesma solução apontada para a entrevista de filtragem com as empresas: inserir uma pergunta 
extra sobre a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar a lenha. 

Tabela 34: Média mensal do consumo de lenha 
 

Medida Base Média 

Kg por mês 10 2876,90 

Metros por mês 91 339,58 

 

Tabela 35: Unidade de medida utilizada para mensurar a lenha 
 

Unidade Base % 

Kg por mês 10 9.9 

Metros por mês 91 90.1 

Total 101 100,0 

 
Inclusão de pergunta: 

Como a sua empresa mede a quantidade de lenha utilizada em um mês de trabalho? [LER AS 
OPÇÕES]  
1. Quilo 
2. Metros cúbicos 
OU 
99.NS/NR 
88. NA 

 
A inclusão desta nova pergunta apresenta a necessidade de uma alteração na questão sobre a 
quantidade mensal de lenha utilizada pela empresa. Neste caso, sugere-se que seja realizada uma 
pergunta específica para o usuário que mede a lenha em quilo e outro para o usuário que mede o 
energético em metro cúbico. Se o usuário souber informar a quantidade nas duas medidas, ele deverá 
informar a medição que for mais confiável, ou seja, a que ele possui números mais precisos. 
 
Modelo para alteração: 
 

[Para quem respondeu quilo] Em média, quantos quilos de lenha a empresa costuma utilizar em um 
mês de trabalho? 
R- ___________Kg por mês 
 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
 
88. Não se aplica 
[Para quem respondeu metro cúbico] Em média, quantos metros cúbicos de lenha a empresa 
costuma utilizar em um mês de trabalho? 
R- ___________metro cúbico mensal 
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99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
88. Não se aplica 

 
Ao contrário do que ocorreu na pergunta sobre o consumo de lenha, a grande maioria dos 
entrevistados respondeu o consumo mensal de carvão vegetal na unidade quilograma. Como pode ser 
verificado na tabela abaixo, apenas uma empresa informou o consumo em metro cúbico. Apesar disto, 
sugere-se também incluir uma pergunta na seção de carvão acerca da unidade de medida utilizada 
pela empresa para medir o consumo mensal de carvão vegetal, tendo em vista que a amostra nacional 
englobará uma variedade maior de empresas consumidoras deste energético. 

Tabela 36: Consumo mensal de carvão vegetal 
 

Unidade N Média 

kg por mês 38 314,82 

Metros por mês 1 100,00 

Tabela 37: Unidade utilizada para medir o consumo de carvão vegetal 
 

Unidade  Base % 

kg por mês 38 97,4 

Metro 1 2,6 

Total 39 100,0 

 
Inclusão de pergunta: 
 

Como a sua empresa mede a quantidade de carvão vegetal utilizado em um mês de trabalho? [LER 
AS OPÇÕES]  
1. Quilos 
2. Metros cúbicos 
OU 
99.NS/NR 
88. NA 

 
Modelo para alteração: 
 

[Para quem respondeu quilo] Em média, quantos quilos de carvão vegetal a empresa costuma 
utilizar em um mês de trabalho? 
R- ___________Kg por mês 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
88. Não se aplica 
[Para quem respondeu metro cúbico] Em média, quantos metros cúbicos de carvão vegetal a 
empresa costuma utilizar em um mês de trabalho? 
R- ___________metro cúbico 
99. Não sabe [ENCERRE O QUESTIONÁRIO E PERGUNTE SE OUTRA PESSOA DA EMPRESA 
PODERIA DAR ESTE TIPO DE INFORMAÇÃO] 
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88. Não se aplica 
 
A tabela seguinte apresenta a forma como as empresas declararam que obtêm a lenha que utilizam 
para a produção de energia no estabelecimento. A grande maioria, 87,7% dos entrevistados, 
respondeu comprar a lenha utilizada, apenas 4,5% dos usuários de lenha afirmaram apanhar a lenha 
na floresta. Assim como na pesquisa domiciliar, alguns entrevistados não responderam que “apanham 
a lenha direto na floresta”, mas fizeram referência a outros locais, como roças e áreas onde o 
desmatamento é permitido.  
 
Neste sentido, sugere-se retirar o termo “direto na floresta” do questionário e também inserir um item 
“outro” para esta pergunta, de modo que a questão possa contemplar os diversos meios utilizados 
pelas empresas. 

 

Tabela 38: Obtenção da Lenha 
 

Maneira como a empresa consegue a lenha 
que consome para geração de energia 

Base % 

Compra a lenha 94 84.7 

Apanha a lenha direto na floresta 5 4.5 

Outro 12 10.8 

Total 111 100,0 

 
Modelo atual do instrumento de coleta de dados 

Como a empresa consegue a lenha que consome para geração de energia?[Espontânea]  
1. Compra a lenha 
2. Apanha a lenha direto na floresta  
3. Compra e apanha na floresta 
99. Não sabe 
88 Não se Aplica 

 
Modelo alternativo: 

Como a empresa consegue a lenha que consome para geração de energia?[Espontânea]  
1. Compra a lenha 
2. Apanha a lenha  
3. Compra e apanha a lenha 
4. Outro ________________ 
99. Não sabe 
88 Não se Aplica 
 

5.6.1 Avaliação Cognitiva do Questionário das Entrevistas 

O entendimento do instrumento de avaliação por parte do entrevistado é de suma importância para a 
obtenção de resultados válidos de uma pesquisa. Nesta seção, será analisado, a partir da percepção 
dos entrevistadores, como foi o grau de entendimento do instrumento de coleta de dados da 
entrevista. 
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A Tabela 39 apresenta o grau de entendimento dos entrevistados, na avaliação dos entrevistadores, 
acerca do instrumento de coleta de dados da entrevista. De um modo geral, é possível concluir que o 
instrumento obteve um excelente desempenho, com 88,7% dos entrevistados apresentando um grau 
de entendimento ótimo ou bom. Apenas 2% das entrevistas foram consideradas “regular para ruim” 
pelos entrevistadores. Vale ressaltar que a escala de avaliação possui 7 pontos, iniciando em ótimo e 
terminando em péssimo. Contudo, como pode ser verificado nenhum entrevistador considerou que 
alguma entrevista tenha apresentado um grau de entendimento péssimo. 

Tabela 39: Grau de entendimento dos entrevistados – instrumento de entrevista 
 

Grau de entendimento Base % 

Ótimo 57 38,0 

Bom 76 50,7 

Regular para bom 6 4,0 

Regular para ruim 3 2,0 

Total 142 100,0 

 
Mesmo apresentando uma avaliação muito positiva sempre é possível que ocorram algumas dúvidas 
no decorrer de uma entrevista. A tabela seguinte mostra alguns tipos de esclarecimentos solicitados 
pelos entrevistados durante a realização da entrevista. Em algumas entrevistas, cerca de 26%, os 
entrevistados levaram algum tempo pensando para responder a pergunta. Uma das questões mais 
citadas pelos entrevistados foi a finalidade da lenha na empresa, ou seja, os entrevistados precisavam 
pensar um pouco para informar para quais atividades a empresa utiliza a lenha. Este resultado é 
considerado razoável, já que foram realizadas muitas entrevistas com gerentes, diretores, pessoal 
administrativo e financeiro que não estão trabalhando direto no processo produtivo. 

Tabela 40: Dificuldades encontradas para a realização da entrevista 
 

Dificuldades 

Sim Não Total 

Base % Base % Base % 

Pediu esclarecimentos na(s) pergunta(s) 13 8,7 137 91,3 150 100 

Pediu para repetir a(s) pergunta(s) 14 9,3 136 90,7 150 100 

Pensou muito tempo para responder a(s) pergunta(s) 39 26,0 110 73,3 140 100 

 
A pergunta 7, listada abaixo, que questiona o entrevistado da forma como ele compra a lenha também 
gerou um certo desconforto entre os entrevistados de grandes empresas. Em estabelecimentos de 
grande porte, os entrevistados não se sentiam confortáveis para informar que compram lenha de “área 
nativa”. Todo o tempo, eles procuram dizer que a lenha comprada é de áreas onde o desmatamento é 
autorizado ou que não sabem exatamente a origem da lenha que compram. Este comportamento 
possui motivações claras, as empresas não querem sofrer fiscalização dos órgãos competentes. 
Sugere-se que a pergunta permaneça no instrumento de análise de dados, já que dentre os que 
afirmaram comprar lenha cerca de 21 empresas afirmaram comprar lenha de área nativa. 
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7. Em geral, a sua empresa costuma comprar a lenha para a geração de energia de área nativa ou 
área de reflorestamento?  [Espontânea] 
      Sim Não NS NA 
1. Área nativa    1 2 99 88 
2. Área de reflorestamento   1 2 99 88 
3. Outro ______________________ 1 2 99 88 
4. Outro ______________________ 1 2 99 88 

 
A pergunta 33, listada abaixo, gerou dúvidas entre os entrevistados de pequenos estabelecimentos. 
Muitos deles pediram explicação do termo “biomassa”. Esse tipo de dúvida também gera um certo 
desconforto durante a entrevista, uma vez que o entrevistado sente-se envergonhado por seu 
desconhecimento. Mas, como este é o termo utilizado pelo IBGE, deve permanecer no questionário. 
Sugere-se que os entrevistadores sejam treinados para esclarecer o termo aos entrevistados. 
 
33. Qual o valor gasto por ano com a compra de: 
1. Energia elétrica R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
2. Gás Natural       R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
3. Combustíveis líquidos R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00     99. NS/NR 88. NA 
4. Outras biomassas além de carvão vegetal e lenha  R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00     
99. NS/NR 88. NA 
5. Outros combustíveis  R$ I ____ I ____ I . I ____ I ____ I ____ I , 00   99. NS/NR 88. NA 
 
De um modo geral, pode-se concluir que o questionário apresentou uma boa performance, apesar dos 
pequenos ajustes apresentados acima, não houve problemas de aplicação ou de entendimento do 
instrumento. Ao contrário, os entrevistadores afirmaram que após a solução do problema de cadastro, 
descrito no início deste relatório, a coleta de dados transcorreu sem problemas. 
 
Por fim, destaca-se que na avaliação dos entrevistadores, alguns entrevistados demonstraram 
respostas inconsistentes apenas referentes à pergunta que trata da situação, regular ou irregular, dos 
funcionários da empresa. Alguns afirmaram que não sabiam informar se todos possuíam registro no 
Ministério do Trabalho ou não, enquanto outros, na percepção dos entrevistadores, deram respostas 
inconsistentes e afirmaram que todos eram registrados. Este problema não afeta diretamente as 
análises da pesquisa nacional, tendo em vista que a variável que será utilizada como proxy de 
tamanho da empresa será o número total de funcionário, sejam eles registrados ou não. A forma como 
o instrumento está estruturado faz com que o entrevistado revele o número de funcionários primeiro 
para depois ser questionado quanto ao registro ou não dos mesmos. Neste caso, a inconsistência 
ocorre na segunda situação, acerca do registro no Ministério do Trabalho. 
 
5.6.2 Grau de Dificuldade para Localizar o Informante Qualificado 

Além de avaliar o questionário propriamente dito, os entrevistadores também avaliaram o grau de 
dificuldade encontrado para localizar o informante qualificado dentro da empresa. Na percepção dos 
entrevistadores, a localização de uma pessoa responsável na empresa que possa fornecer 
informações acerca do consumo de energia da empresa não foi uma tarefa difícil. Como foi possível 
verificar na tabela abaixo apenas 3,3% das entrevistas foram consideradas um “pouco difícil” ou “muito 
difícil” para localizar o informante qualificado dentro da empresa. Esse tipo de dificuldades é mais 
comum em empresas de grande porte, mas que ao mesmo tempo não possuem uma clara divisão de 
funções, pelo menos no que se refere ao consumo energético. 

Tabela 41: Grau de dificuldade para localizar o entrevistado qualificado para entrevista 
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Grau de dificuldade Base % 

Muito fácil 70 46,7 

Um pouco fácil 69 46,0 

Nem fácil nem difícil 4 2,7 

Um pouco difícil 3 2,0 

Muito difícil 2 1,3 

Total 148 100,0 

Tabela 42: Razão da dificuldade para localizar o entrevistado qualificado para entrevista 
 

Dificuldade para encontrar a pessoa 
adequada 

Base % 

A empresa é muito grande 2 50,0 

A empresa é desorganizada 1 25,0 

Não acreditaram inicialmente que se 
tratava de uma pesquisa 

1 25,0 

Total 4 100,0 

 
Os entrevistadores também avaliaram o grau de dificuldade para convencer o entrevistado a participar 
da pesquisa. Como mostra a tabela abaixo, em mais de 95% dos casos, foi “muito fácil” ou “um pouco 
fácil” convencer o informante selecionado dentro de cada empresa. Esse resultado reflete o 
treinamento realizado com os entrevistadores antes do início do trabalho de campo.  
 
Quando o entrevistador demonstra conhecimento do trabalho, ele passa confiança para o entrevistado 
e as chances de uma “recusa” diminuem consideravelmente. 

Tabela 43: Grau de dificuldade para convencer o entrevistado a participar da pesquisa 
 

Grau de dificuldade Base % 

Muito fácil 92 61,3 

Um pouco fácil 53 35,3 

Nem fácil nem difícil 2 1,3 

Um pouco difícil 2 1,3 

Total 149 100,0 

 

Tabela 44: Razão da dificuldade para convencer o entrevistado a participar da pesquisa 
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Grau de dificuldade Base % 

O entrevistado estava ocupado 2 66,7 

Mostrou-se receoso de revelar Informações 
sobre a empresa 

1 33,3 

Total 3 100,0 
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6. Pesquisa Econômica: Supervisão e Procedimento de Crítica 

6.1 Supervisão 

Embora muitos institutos de pesquisa não valorizem o trabalho de supervisão, ele é indispensável para 
as demais etapas de uma pesquisa. Sem a ameaça de fiscalização do trabalho realizado, o 
entrevistador sempre pode cometer algum tipo de fraude. Desta forma, esta é a única forma de 
garantir que os resultados são confiáveis. 
Uma das vantagens do sistema CATI é a possibilidade de um maior controle do trabalho de campo, ou 
seja, do trabalho dos entrevistadores por parte da coordenação. Como citado acima, o programa 
permite que o coordenador ou o supervisor acompanhe diariamente a performance de cada 
entrevistador e faça análises comparativas entre eles. Além disso, também é possível que o supervisor 
ouça aleatoriamente algumas entrevistas, de forma a checar se os entrevistadores estão se 
identificando corretamente, informando os objetivos da pesquisa, selecionando os entrevistados 
corretamente, ou seja, cumprindo os procedimentos determinados pelo desenho de pesquisa. 
O projeto piloto da pesquisa econômica contou com dois tipos de supervisão. Primeiro, os 
supervisores ouviam algumas entrevistas e tentativas de contatos dos entrevistadores com as 
empresas. Segundo, após a realização das entrevistas 30% dos questionários foram “checados”, com 
uma nova ligação ao entrevistado. Neste segundo tipo de supervisão, foi conferida, principalmente, a 
qualificação do entrevistado para participar da entrevista. Em ambos os tipos de supervisão, não 
encontramos qualquer tipo de problema, uma vez que todos os entrevistadores são informados no 
início do trabalho de campo que o seu trabalho será checado e o seu desempenho comparado com os 
de outros entrevistadores. 
 
6.2 Recusas e Substituições 

O grande desafio da pesquisa econômica foi obter o telefone correto das empresas para a realização 
da filtragem, consulta e entrevistas. Uma vez obtido um cadastro confiável, não houve problemas 
como, por exemplo, um elevado número de recusas. Após a elaboração do cadastro, foi iniciado o 
processo de contatar as empresas para a realização das etapas de coleta de dados da pesquisa 
econômica. A etapa de filtragem foi a primeira, para obedecer ao desenho de pesquisa nacional. 
Nesta etapa, foi elaborado um cadastro de 1.600 empresas para a realização das 400 filtragens. Após 
a seleção dos 400 casos para a amostra da filtragem, foi elaborado um cadastro reserva de 1.200 
empresas. 
 
Para a realização das 401 entrevistas de filtragem, foram realizados 679 contatos, considera-se um 
contato quando o entrevistador liga para empresa e ocorre qualquer das seguintes situações: 
 

 Caixa postal; 

 Celular desligado / fora da área de cobertura; 

 Entrevistado não encontrado (Agendamento); 

 Entrevistado não quer responder; 

 Está viajando (Agendamento); 

 Está viajando (Voltará após a pesquisa); 

 Fax; 

 Firma inexistente; 

 Ninguém atende; 

 Pesquisa interrompida; 

 Recusa após envio de e-mail; 

 Secretária eletrônica; 

 Telefone errado; 
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 Telefone do contador; 

 Telefone ocupado; 

 Telefone não existe/ cancelado; e 

 Telefone residencial. 
 
Porém só foram consideradas “recusas” as empresas em que os contatados informaram por telefone 
que não participariam da pesquisa, ou após o envio de um e-mail com a carta de explicação da 
pesquisa o selecionado também se recusou a responder. No caso da filtragem, 58 casos (2,47%) das 
2.342 tentativas de contato resultaram em recusa das empresas em participar da pesquisa. Destaca-
se que para o piloto também foram incluídas no percentual de recusa as empresas que afirmaram 
poder responder o questionário apenas por e-mail. A resposta por e-mail não foi aceita, visto que um 
dos principais objetivos era testar os enunciados dos instrumentos de pesquisa. Contudo, recomenda-
se aceitar as respostas por e-mail durante a pesquisa nacional, tendo em vista que este é o 
procedimento comum para pesquisas com grandes empresas. Particularmente quando, como é o 
caso, não se investiga a opinião do entrevistado, apenas os dados sobre o consumo de energia da 
empresa. 
 
O cadastro elaborado para a filtragem apresentou um bom desempenho, visto que, somando todos os 
diferentes tipos de contatos, o total de 2.342 não é um número elevado para uma amostra de 401 
entrevistas. Em geral, mesmo em pesquisas telefônicas com pessoas físicas, que costumam ser mais 
fáceis de se obter entrevista, o entrevistador precisa contatar algumas vezes a residência do 
entrevistado para conseguir realizar a entrevista. Neste sentido, 2.342 contatos em um universo de 
401 entrevistas significam que para cada entrevista realizada os entrevistadores precisaram, em 
média, telefonar 5,8 vezes até conseguir uma entrevista. De qualquer forma, recomenda-se a 
manutenção do cadastro de 4 por 1 na pesquisa nacional. 
 
Se os contatos para a realização da filtragem não apresentaram maiores dificuldades, o mesmo não 
ocorreu com o cadastro das empresas consumidoras e não consumidoras de lenha. Para conseguir 
obter as entrevistas de consumo de lenha e carvão vegetal e consultas de não consumidores, foram 
necessários 5.496 contatos para a realização de 308 entrevistas. Isto significa que para a realização 
de cada entrevista, foi necessário fazer 17,84 ligações, três vezes o número necessário para a 
filtragem. 
 
Embora o cadastro fosse menor, 1.200 empresas, foi necessário contatar as mesmas empresas 
diversas vezes, principalmente, porque o número de consumidores de lenha e de carvão era limitado. 
Neste caso, o entrevistador precisou insistir de forma cordial e educada para que as empresas, que 
em um primeiro momento não se mostraram muito dispostas, concedessem a entrevista. Além disso, 
como os questionários de consulta e de consumo de lenha e carvão vegetal eram mais extensos, 
especialmente o último, o entrevistado precisava reservar um tempo maior para a realização da 
entrevista, enquanto na etapa de filtragem, ao achar o informante qualificado, alguns entrevistadores 
conseguiram obter a entrevista sem a necessidade de agendamento, devido à sua simplicidade. 
 
O número total de recusas não foi elevado, especialmente, pela insistência da equipe de campo em 
obter as entrevistas, apenas 109 casos (0,02%) dos 5.496 contatos, com as empresas consumidoras e 
não consumidoras de lenha e carvão. É um número muito pequeno, mas que deve ser analisado a 
partir da perspectiva do número de contatos realizados para a realização da pesquisa. Considera-se 
que este percentual seja maior durante a realização da pesquisa nacional. Dessa forma, recomenda-
se manter um cadastro de 4 por 1 para a realização das consultas e das entrevistas com as empresas 
consumidoras de lenha e carvão. Ou seja, para a amostra de 16.000 casos será necessário um 
cadastro de 64.000 estabelecimentos, um número relativamente pequeno para as dimensões do setor 
econômico brasileiro. 
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Além das recusas também foram registrados os casos em que são realizadas substituições das 
empresas selecionadas para a pesquisa, por isto o cadastro é elaborado com um número maior de 
casos. As substituições são realizadas apenas nos seguintes casos: 
 

 Caixa postal (mais de três tentativas); 

 Selecionado está viajando (voltará após a pesquisa); 

 Fax; 

 Firma inexistente; 

 Secretária eletrônica (mais de três tentativas); 

 Telefone errado; e 

 Telefone não existe/ cancelado. 
 
Como mostra a lista acima, os motivos para substituição são variados, mas a maioria está relacionada 
a erro de cadastro. Dessa forma, a obtenção de um bom cadastro é fundamental para o andamento de 
uma pesquisa. A tabela a seguir apresenta os motivos para substituição de uma empresa selecionada 
durante o processo amostral, para o cadastro da filtragem. Do total de 1.600 empresas, 408 empresas 
(25,5%) foram substituídas por algum problema. A principal dificuldade encontrada no cadastro foi a 
existência de diversos números que estavam na “caixa postal” 37,99%. Este item foi seguido de perto 
pelo item de “telefone inexistente ou cancelado” com 35,05% dos casos. 

Tabela 45: Motivos para substituição de empresa selecionada – cadastro da filtragem 
 

Tipo de substituição Base % 

 Caixa postal (mais de cinco tentativas) 155 37,99 

Selecionado está viajando (Voltará após a pesquisa) 8 1,96 

Fax 34 8,33 

Firma inexistente 19 4,66 

Secretária eletrônica (mais de três tentativas) 5 1,23 

Telefone errado 44 10,78 

Telefone não existe / cancelado 143 35,05 

Total 408 100,00 

 
A tabela a seguir apresenta os casos de substituições realizados para o banco de consumidores e não 
consumidores de lenha e carvão vegetal (consultas e entrevistas). Como pôde ser verificado, 610 
empresas (50,8%) de um cadastro de 1.200 foram substituídas. Cerca de 33,61% dos casos de 
substituição ocorreram devido ao fato do telefone estar sempre na caixa postal. Um telefone de uma 
empresa que está constantemente em caixa postal indica que, provavelmente, as atividades do 
estabelecimento estão paralisadas, por isso após cinco tentativas decidiu-se por substituir essas 
empresas.  

Tabela 46: Motivos para substituição de empresa selecionada – cadastro de empresas 
consumidoras e não consumidoras de lenha e carvão 
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Tipo de substituição Base % 

Caixa postal (mais de cinco tentativas) 205 33,61 

Selecionado está viajando (Voltará após a pesquisa) 16 2,62 

Fax 92 15,08 

Firma inexistente 29 4,75 

Secretária eletrônica (mais de três tentativas) 14 2,30 

Telefone errado 52 8,52 

Telefone não existe / cancelado 202 33,11 

Total 610 100,00 

 
É importante ressaltar que grande parte desses problemas foram minorados após a mudança de 
cadastro da RAIS para o de um fornecedor privado de cadastros. Contudo, alguns problemas 
permaneceram, uma vez que são inevitáveis situações em que o “selecionado está viajando”, ou o 
telefone foi “cancelado”. A etapa de filtragem foi realizada antes das etapas de consultas e entrevistas 
com consumidores de lenha. Neste sentido, a compra do novo cadastro só foi realizada quando a 
filtragem já havia sido iniciada. Apesar da taxa de substituição da filtragem ser cerca de metade da 
taxa observada nas entrevistas e consultas, considerando-se que na filtragem não há filtros e se utiliza 
de um questionário sumário, a taxa de substituição da filtragem pode ser considerada muito alta. 
6.3 Crítica 

Após a realização da coleta de dados, por se tratar de uma pesquisa por telefone, o procedimento da 
crítica é distinto do utilizado em uma entrevista presencial. Como foi utilizado o software CATI, após o 
fim da coleta de dados, todos os questionários já estavam em formato digital, sem a necessidade de 
um processo de crítica e em seguida digitação. 
 
No entanto, é preciso realizar um processo chamado de “limpeza do banco de dados” que consiste na 
análise de consistência das respostas fornecidas pelos entrevistados e computadas pelos 
entrevistadores. O CATI permite que os supervisores e a coordenação realizem este trabalho durante 
a coleta de dados. Assim, esse procedimento de checagem do banco de dados é realizado durante a 
coleta e ao final do trabalho de campo, quando os arquivos de todos os entrevistadores são unificados 
em um único banco. 
 
Além da limpeza do banco, ao fim da coleta de dados, também são realizadas algumas codificações 
no próprio banco de dados. Informações que foram digitadas na íntegra são agrupadas segundo o seu 
sentido conceitual, de forma a facilitar a análise quantitativa do trabalho de análise. 
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7. Conclusões 

A realização de uma pesquisa piloto, antecipando a realização de uma pesquisa ampla e de caráter 
nacional, mostrou ser uma opção adequada, pois foram testados diversos aspectos relacionados à 
condução da pesquisa per si. 
 
Ressalta-se que o objetivo deste piloto não foi o de verificar a conveniência dos modelos de 
estimação, que são assumidos como validados, mas sim a viabilidade da obtenção de respostas 
satisfatórias a perguntas que alimentarão os referidos modelos de estimação. 
 
Ao longo do relatório, são apontados pequenos desvios que devem ser sanados quando da 
elaboração do termo de referência para a pesquisa nacional. Tais desvios devem ser encarados como 
inerentes à realização de uma pesquisa pioneira, e não como defeitos propriamente. 
A principal conclusão é a de que a pesquisa piloto conseguiu obter os dados requeridos, com baixo 
grau de imprecisão e recusa à participação na pesquisa. Tal fato é altamente positivo, e sinaliza a 
conveniência da realização de uma pesquisa abrangente. 
 
Outra conclusão é a de que a realização de uma pesquisa pública – no sentido de que os 
entrevistados compõe parcelas da sociedade, e não um grupo previamente preparado – deve ser 
conduzida sob rigor técnico e metodológico. Desde a preparação dos entrevistados, incluindo-se aí 
aspectos aparentemente secundários como fardamento, até as condições de registro dos dados, todas 
as etapas devem necessariamente ser conduzidas por instituição com especialização no tema. 
Dada a relevância do objeto da pesquisa, ressaltada na apresentação deste relatório, recomenda-se o 
prosseguimento dos trabalhos com elaboração de termo de referência e contratação de pesquisa 
nacional. 
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(Modelo a ser enviado pela empresa, somente após solicitação do Pregoeiro) 
À 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC 
Av. Rio Branco, nº 01 – 9º andar – Centro 
CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ 
 
Referência:  Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021 
   
Prezados Senhores, 
 
1) Em atenção ao Edital de Pregão nº PE.EPE.012/2021 informamos que nosso Preço Global 
Proposto é de R$.......................... (.............. valor por extenso...............) para a prestação do serviço 
de consultoria sobre o consumo de lenha e carvão vegetal, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo I e nas condições do Modelo de Contrato – Anexo III deste Edital cujo 
valore descriminamos abaixo,: 
 

Produto Valor (R$) 

 
Plano de trabalho  

 
Banco de dados  

 
Primeiro relatório parcial - pesquisa econômica  

 
Segundo relatório parcial - pesquisa econômica  

 

Relatório de apresentação e análise dos resultados da pesquisa econômica  
 

Relatório final da pesquisa  
 

Valor total desta proposta (R$)    (*) 
 

(*) Valor cadastrado no sistema comprasnet  

2) O(s) valore(s) ofertado(s) inclui(em) todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento 
fiel e integral do objeto deste Edital e seus anexos, bem como taxas, impostos e contribuições 
parafiscais. 
 
3) Nossa Proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data fixada para a entrega da mesma. 
  
4) Declaramos, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os 
produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações requeridas, constantes no 
Anexo I – Termo de Referência. 
 
5) Informamos abaixo nossos dados bancários: (Banco, Agência, Praça e Conta corrente) 
 
 
.......................................,  ......... de................................ de 2021. 
 
__________________________________________________________ 
CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA DO (S) REPRESENTANTE (S) DA EMPRESA 
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CONTRATO CT-EPE- 035/2021. 
 
 

CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE 
PESQUISA QUE RESULTARÁ EM 
INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE 
DE LENHA E CARVÃO VEGETAL 
CONSUMIDA COMO ENERGÉTICO EM 
ESTABELECIMENTOS DE DIFERENTES 
SETORES DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA - EPE E 
XXXXXXX 

 
 
 
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, com Sede na Esplanada dos Ministérios Bloco 
"U" Sala 744 – CEP 70.065-900, Brasília, DF e Escritório Central na Praça Pio X, nº 54, Edifício 
Marques dos Reis,  pavimentos 2° ao 7º – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.091-040, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas autoridades ao final identificadas e 
qualificadas,  conforme Portaria Nº 3, de 02 de agosto de 2019 publicada no D.O.U em 09/08/2019, 
Seção 1, pág.108, doravante denominada CONTRATANTE, e XXXXXXXX, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(s) signatário(s) ao final identificado(s) e qualificado(s), 
tendo em vista o que consta na integralidade do Processo nº 48002.002722/2019-23, especialmente 
no Edital do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021, e em observância às disposições no 
Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da EPE, resolvem celebrar o presente Contrato, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratação para realização de pesquisa, em âmbito 
nacional, que resultará em informações sobre a quantidade de lenha e carvão vegetal consumida 
como energético em estabelecimentos de diferentes setores da atividade econômica, que 
subsidiará a estimação do consumo destes energéticos pela CONTRATANTE, através de aplicação 
de metodologia desenvolvida para esta finalidade, conforme Termo de Referência (Anexo I do 
Edital) do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021, que integra o presente Contrato 
independentemente de transcrição. 

1.1.1. O plano amostral da pesquisa nacional deverá ser realizado para uma amostra cujo 
tamanho será determinado conforme indicado no item 5.2. do referido Termo de Referência, e 
deverá se realizar pelas metodologias, instrumentos e procedimentos concebidos e 
apresentados no planejamento da pesquisa. 

 

1.2. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA deverão obedecer a todas as 
especificações, as condições, e os procedimentos descritos nos itens 3 a 8, e 11 e 12 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital) do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021. 
 
1.3. A contratação observará as disposições contidas no Regulamento de Licitações e Contratos da 
EPE, em consonância com a Lei n. 13.303 de 30/6/2016. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

2.1. Este Contrato se vincula em todos os seus termos e condições ao processo licitatório do Edital 
de Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021. 

2.2. Em casos de omissões ou lacunas deste Contrato ou de conflitos nas diretrizes regentes neste 
Contrato com o disposto no Termo de Referência (Anexo I do Edital), prevalecerá esse, desde que 
esteja em atenção ao Regulamento de Licitações e Contratos da EPE e à Lei nº 10.520/02. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

3.1. São obrigações da CONTRATADA, dentre outras previstas no Edital, na sua Proposta  e ainda 
no item 18.1. do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021): 
sua proposta, no edital, no contrato e ainda: 

a) Designar um representante (preposto) com poderes para decidir, junto à CONTRATANTE, 
todas as questões relacionadas ao Contrato; 

b)  Prestar o serviço objeto desta contratação conforme descrito no referido Termo de 
Referência, que integra e completa este Contrato e nas Proposta Comercial da CONTRATADA; 

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a mesma 
em sua integralidade; 

e)  Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as 
suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

f) Responsabilizar-se integralmente pela execução do serviço contratado nos termos do 
Código Civil Brasileiro, não sendo a existência ou ausência da fiscalização da CONTRATANTE 
motivo de exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA; 

g) Na eventualidade de não conseguir cumprir as cláusulas contratuais, por sua exclusiva 
culpa, ressarcir à CONTRATANTE de eventuais custos decorrentes da necessidade desta 
recorrer a outras empresas; 

h) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

i) Manter a confidencialidade das informações não disponíveis publicamente que venha a 
obter como resultado do desenvolvimento do serviço; 

j) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação de 
que decorre o presente Contrato; 

k) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de remuneração dos 
profissionais utilizados na execução dos serviços, assim como por todos os encargos sociais, 
trabalhistas e tributários decorrentes do presente Contrato, não existindo nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

l) Arcar com todas as despesas de qualquer natureza decorrentes da presente contratação;  

m)  Reunir-se, sempre que convocado, com os responsáveis pela fiscalização do Contrato, para 
tratar de assuntos pertinentes ao perfeito cumprimento do objeto; 

n) Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas pela CONTRATANTE 
no sentido do cumprimento do Contrato; e 



 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  PE.EPE.012/2021 
CONSULTORIA SOBRE CONSUMO DE LENHA E 

CARVÃO VEGETAL 
ANEXO III – MODELO DE CONTRATO 

Pág. 132 de 143 

 

 

o) Conhecer e cumprir o Código de Ética, Conduta e Integralidade da EPE, disponível no sitio 
eletrônico da CONTRATANTE (www.epe.gov.br > A EPE > Acesso à informação > Institucional 
> Comissão de Ética). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

4.1. São obrigações da CONTRATANTE, dentre outras previstas neste Contrato e no item 18.2. do 
Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021): 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as Cláusulas Contratuais e os termos de sua Proposta Comercial; 

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços que deverão ser 
prestados; 

c) Designar um representante que terá como atribuição acompanhar e fiscalizar o 
desenvolvimento dos trabalhos; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento do 
Contrato; 

e) Fornecer toda e qualquer informação a CONTRATADA necessária à execução do serviço 
objeto do presente Contrato; 

f) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma convencionada e dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 

g) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, as possíveis irregularidades detectadas na 
execução do presente Contrato; 

h) Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
administração ou do endereço de cobrança;  

i) Notificar a CONTRATADA por escrito e/ou e-mail da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, certificando-se que 
as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

j) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 
CONTRATADA, no que couber, em conformidade com a legislação em vigor; 

k) Receber e analisar o produto que materializa o objeto contratual, em estrita observância às 
orientações e demais elementos que integram o presente Contrato de prestação de serviços; 

l) Atender a todas as condições e obrigações estabelecidas no presente Contrato de 
prestação de serviços que disciplinará sua relação com  a CONTRATADA; 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os seminários previstos no item 12.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do 
PE.EPE.012/2021 serão realizados nas instalações do escritório central da CONTRATANTE, ou em 
local por ela designado na cidade do Rio de Janeiro. 

5.2. Os demais serviços serão desenvolvidos nas instalações da CONTRATADA e nas localidades 
selecionadas para coleta de dados 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O prazo de execução dos serviços e de vigência do Contrato será 16 (dezesseis) meses após a 
assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado desde que ocorra algum dos 
motivos previstos no §1º do art. 82 do RLC/EPE. 
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6.1.1. Este Contrato entrará em vigor na data da última assinatura digital dos representantes das 
partes. 

6.3. Cronograma: 

Os prazos limites para apresentação e entrega dos produtos resultantes das atividades contratadas 
deveram obedecer ao cronograma abaixo, tendo por referência a data de autorização para início das 
atividades: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS VALORES 

7.1. Pelos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 
global de R$ ................... (..............................), firme e irreajustável, conforme valor ofertado no 
Pregão Eletrônico nº PE.EPE.012/2021. 

7.2. Estão incluídos no preço, além do lucro, todas e quaisquer despesas que onerem direta ou 
indiretamente a execução dos serviços contratados e que sejam necessários à sua perfeita 
execução. 
 

CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE 
FATURAMENTO E PAGAMENTO 

8.1. Cada documento produto será emitido inicialmente em caráter “preliminar”, tendo a 
CONTRATANTE um período de 7 (sete) dias corridos após seu recebimento para apresentação de 
comentários devidamente fundamentados. A CONTRATADA terá, então, outros 7 (sete) dias corridos 
para atendimento dos comentários. Se atendidos os comentários, será procedida a aprovação do 
documento que passará a ter caráter “aprovado”. 

8.1.1. Os documentos produto em caráter “preliminar” poderão ser apresentados exclusivamente 
em meio digital e através de correio eletrônico. 

8.1.2.Todos os documentos produto serão elaborados na língua portuguesa, e elaborados 
utilizando-se os seguintes recursos de informática: 

Produto 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Plano de trabalho   X                               

Banco de dados      X                           

Reunião de 
acompanhamento 

         X                       

Primeiro relatório parcial - 
pesquisa econômica  

             X                   

Reunião de 
acompanhamento 

               X                 

Segundo relatório parcial - 
pesquisa econômica  

                   X             

Reunião de 
acompanhamento 

                     X           

Relatório de apresentação 
e análise dos resultados da 
pesquisa econômica  

                         X       

Reunião de 
acompanhamento 

                           X     

Relatório final da pesquisa                                 X 
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• Em meio digital, gravados em mídia (CD ou DVD): em duas cópias; 
• Em meio impresso: em 03 (três) cópias completas, sendo que uma cópia não deverá ser 
encadernada, de modo a viabilizar seu armazenamento junto ao processo de contratação. 
• Textos: MS-Word versão Office 2003 ou compatível; 
• Planilhas eletrônicas: MS-Excel Office 2003 ou compatível; 
• Bancos de dados: MS-Access 2003 ou compatível; 
•   Apresentações: MS-Powerpoint 2003 ou compatível; 
• Mapas e imagens: arquivos em extensão JPG ou similar, acessível para programas do 
sistema operacional MS-Windows. 

8.1.3. Todos os documentos terão indicadores do número, data e caráter da emissão, e sua 
submissão deverá ser adequadamente registrada. 

8.1.4. A CONTRATANTE fornecerá modelo de documento texto, em extensão .DOC, para 
utilização da executora da pesquisa. 

 

8.2. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada dos seguintes documentos comprobatórios da 
regularidade da CONTRATADA com as exigências legais, devidamente atualizados: 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 

 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital; 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal e 

 Outros documentos necessários, de acordo com as obrigações legais/fiscais a ela exigíveis. 
 

8.3. O pagamento se dará no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de 
entrada da Nota Fiscal, correspondente a produto, e dos documentos supramencionados no 
Protocolo Central da CONTRATANTE, condicionando-se à sua aprovação. 

8.3.1. O valor das parcelas de faturamento corresponderá aos seguintes percentuais aplicáveis 
sobre o valor total do Contrato, vinculados à aprovação dos produtos definidos no item 4 do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital do PE.EPE.012/2021,  a saber: 

Produto Valor (%) 

Plano de trabalho 0 

Banco de dados 15 

Primeiro relatório parcial - pesquisa econômica 15 

Segundo relatório parcial - pesquisa econômica 15 

Relatório de apresentação e análise dos resultados da pesquisa econômica 15 

Relatório final da pesquisa 40 

Total 100 

 
Nota: O pagamento pela CONTRATANTE ocorrerá após a comprovação do pagamento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS pela CONTRATADA relativas aos empregados que tenham participado da execução dos 
serviços contratados; 
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8.4. Para que a CONTRATANTE cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos, 
relativos ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste Contrato, a 
CONTRATADA deverá observar as disposições contidas neste item. 

8.4.1. A CONTRATADA emitirá o documento de cobrança e o apresentará à CONTRATANTE, 
no órgão abaixo identificado: 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Protocolo Geral 
Praça Pio X, N° 54, 5º. Andar 
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20091-040 
Telefone: (21) 3512-3281 
CNPJ: 06.977.747/0002-61 

8.4.1.1. Em caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, esta deverá ser enviada para o e-
mail: protocolo@epe.gov.br, ressaltando-se que o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
será contado a partir da data de registro do documento no Protocolo Central da 
CONTRATANTE. 

8.4.1.2. Dos documentos de cobrança deverá constar a discriminação dos impostos, 
taxas, contribuições parafiscais incidentes sobre o faturamento, conforme previsto na 
legislação em vigor, bem como, o número e o objeto deste Contrato, não se admitindo, 
portanto, documentos que façam referência a diversos Instrumentos Contratuais. 

8.4.2. A CONTRATANTE poderá, mediante procedimento legalmente previsto e de acordo com 
as disposições contratuais, efetivar as deduções, débitos, indenizações ou multas em que a 
CONTRATADA haja incorrido de quaisquer créditos decorrentes deste Contrato. 

8.4.2.1. Tais débitos, indenizações ou multas são, desde já, considerados pelas partes 
como dívidas líquidas e certas, cobráveis mediante execução forçada, constituindo este 
Contrato em título executivo extrajudicial. 

8.4.3. A CONTRATANTE efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando 
devidos na fonte, em conformidade com a legislação em vigor. 

8.4.3.1. Por força do Decreto Municipal nº. 28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, 
a CONTRATANTE está obrigada a reter, a partir de 1/9/2007 o Imposto Sobre Serviço – 
ISS das empresas com domicílio fiscal fora do Município do Rio de Janeiro, que prestam 
serviço para este município e que não estejam em situação regular no CEPOM (Cadastro 
de Empresas Prestadoras de Outros Municípios), devendo, portanto, a Proponente 
providenciar o seu cadastramento no município do Rio de Janeiro 
(http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a fim de evitar que a CONTRATANTE faça a retenção do 
referido tributo, a qual será efetuada na data em que o pagamento for realizado. 

 
8.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438. 
 
8.6. Os pagamentos decorrentes deste Contrato serão efetivados pela CONTRATANTE, por meio de 
depósito na conta corrente da CONTRATADA oportunamente informada.  

mailto:protocolo@epe.gov.br
http://dief.rio.rj.gov.br/cepom
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8.6.1. A CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por 
qualquer outro pagamento não previsto neste Instrumento Contratual. 

8.6.2. Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 
documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Contrato. 

 
8.7. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base neste Contrato, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE pelo pagamento se ambos forem verificados.  

8.7.1. Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE não se responsabilizará por acréscimos, 
bancários ou não, no valor das duplicatas, seja a título de juros, comissão, taxas de 
permanência e outros. 

 
8.8. Em caso de erro ou dúvidas nos documentos de cobrança que acompanham o pedido de 
pagamento, a CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a parcela não 
controvertida no prazo contratual. 
 
8.9. A partir da comunicação formal da CONTRATANTE, que será parte integrante do processo de 
pagamento relativa à parcela restante, fica interrompido o prazo de pagamento até a solução final da 
controvérsia, restabelecendo-se, a partir desta data, a contagem do prazo de pagamento contratual. 
 
8.10. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nesta Cláusula, no que for aplicável, 
facultará a CONTRATANTE a devolver o documento de cobrança e a contar novo prazo de 
vencimento, a partir da reapresentação. 
 
8.11. Em caso de eventuais atrasos de pagamento de documentos de cobrança emitidos pela 
CONTRATADA, ser-lhe-á devida compensação financeira, calculada com base na variação 
acumulada “pro rata die” da Taxa Referencial - TR e no período compreendido entre a data do 
vencimento da obrigação e a data do seu efetivo pagamento.  
 
CLÁUSULA NONA – DO ORÇAMENTO 

9.1. A despesa desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento 
da União, estando classificada, neste caso, no Programa de Trabalho nº XXXXXX e Natureza de 
Despesa nº XXXXX, na Nota de Empenho nº 2021NE000XXXX, de XX/XX/2021, no valor de R$ 
XXXXX,XX (XXXXXXX reais e XXXXXXXXXo centavos). 
 
9.2. Fica estabelecido que, para o atendimento das despesas referentes nos exercícios financeiros 
subsequentes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias que lhe forem destinadas, 
indicando-se, por instrumento adequado, o crédito e empenho para sua cobertura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016, da Lei n.º 10.520/02 e do 
Regulamento de Licitações e Contratos da EPE, Seção V, a CONTRATADA que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; e 
f)  Não mantiver a proposta. 
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10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nas alíneas do item 10.1. 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa por atraso, no caso de atraso na execução de quaisquer prazos estabelecidos no 
Contrato, de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
contratado, até o limite máximo de 10% (dez por cento) deste valor. 

c) Multa administrativa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 
(dois) anos. 

 A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE por até 2 (dois) anos será registrada no cadastro 
de empresas inidôneas de que trata o art.23 da Lei 12.846/2013. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 A reabilitação será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no disposto na alínea anterior. 

 
10.3.Também ficam sujeitas às penalidades da Lei 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e 
Contratos da EPE, seção V, a CONTRATADA que: 

I. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

II. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

III. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 
10.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Cláusula não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
 
10.5. As multas previstas neste Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor devido à 
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da Lei Processual Civil. 
 
10.6. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico, sendo que o CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA sua intenção 
de aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 
 
10.7. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras de responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
CONTRATANTE. 
 
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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10.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto no art. 
89 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 
 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.3. Na hipótese de a CONTRATADA entrar em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
ficará a critério da CONTRATANTE manter ou não o Contrato. 
 

11.4. Na hipótese da CONTRATADA não proceder ao pagamento dos salários e das verbas 
trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS, 
além da mesma estar sujeita à aplicação das penalidades cabíveis.  
 
11.5. As alterações deste Contrato serão realizadas por termo aditivo, em comum acordo entre as 
partes, salvo aquelas que permitam simples apostilamento, nos termos dos arts. 84 a 88 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da EPE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
12.1. A CONTRATADA deverá garantir o tratamento confidencial das informações levantadas em 
nome da CONTRATANTE ou por ela fornecidas, e assumirá as obrigações de não divulgar qualquer 
informação resultante do trabalho para terceiros, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação e 
não utilizar a documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por escrito pela 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROPRIEDADE DOS ESTUDOS 

 
13.1. Todos os resultados dos estudos, aí incluídos bases de dados primárias, banco de dados 
contendo respostas coletadas e documentos produto, serão de propriedade exclusiva da 
CONTRATANTE, e serão formulados, apresentados e divulgados estritamente em seu nome. 
 
13.2. Ficam preservados os direitos intelectuais quanto à autoria dos estudos, conforme legislação 
brasileira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

14.1. Todos os tributos, encargos e contribuições parafiscais eventualmente devidos pela execução 
dos serviços objeto deste Contrato correm por conta exclusiva da CONTRATADA, que também se 
responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e formalidades que a Lei a 
ela atribua.  

14.1.1. Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da Lei, de 
tal modo que os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA serão sempre ultimados 
pelo seu valor líquido. 

14.1.2. Caso sejam criados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, novos tributos, 
encargos ou contribuições parafiscais, ou seja, modificada a base de cálculo e/ou alíquotas dos 
atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, modificando a economia 
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contratual, será o preço revisado para mais ou para menos, de modo a cobrir as diferenças 
comprovadamente decorrentes destas alterações.  

14.1.3.  A CONTRATADA, não obstante o acima disposto, obriga-se, caso venha a ser autuada 
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto deste Contrato, a 
defender-se com empenho e zelo perante as autoridades competentes.  

14.1.4. Em face do disposto nesta cláusula, a CONTRATANTE não se responsabiliza pelo 
ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras despesas 
resultantes da não observância das obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias 
devidas pela CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA DAÇÃO EM 
GARANTIA 

15.1. São expressamente vedadas a cessão e a subcontratação, ainda que parciais, sem prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE, bem como a dação em garantia deste Contrato. 
 
15.2. É vedada, também, a dação em garantia deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA NOVAÇÃO 

16.1. Não valerá como precedente ou novação, ou, ainda, como renúncia aos direitos que a 
legislação e o presente Contrato asseguram à CONTRATANTE, a tolerância, de sua parte, de 
eventuais infrações cometidas pela CONTRATADA a cláusulas deste Contrato. 
 
16.2. Todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE neste Contrato ou na lei serão 
considerados como cumulativos, e não alternativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MATRIZ DE RISCOS 

17.1. As partes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do 
risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da 
relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos 
responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo I deste Contrato. 
 
17.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz 
de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

18.1. Fica vedada, no decorrer da execução contratual, a contratação de empregado ou prestador de 
serviços, por parte da CONTRATADA, que seja familiar de agente público ocupante de cargo em 
comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, observadas as definições trazidas no art. 2º 
do Decreto nº 7.203/2010. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

19.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente Contrato, nos termos do 
art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO  

20.1. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente deste Contrato é o da Justiça 
Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.  
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E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de forma digital, ou no caso 
manual em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
 
Rio de Janeiro,      de                      de 2021. 
 
 
 
 

______________________________          ________________________________ 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 

 
 
 
 

____________________________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

 

_______________________              ________________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:        CPF: 
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ANEXO I  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MATRIZ DE RISCOS 

Risco Descrição do Risco Efeitos / Consequências Medidas Mitigadoras Alocação 

Riscos 
quanto ao 

cumprimento 
de prazos 

Atraso na execução do objeto 
contratual por culpa do 
Contratado 

Aumento do custo dos 
serviços 

Indisponibilidade do objeto 
do contrato, total ou 
parcialmente 

Diligência do Contratado 
na execução contratual 

Contratado 

Fatos impeditivos da execução do 
contrato próprios ao risco 
ordinário da atividade empresarial 

Aumento do custo dos 
serviços 

Indisponibilidade do objeto 
do contrato, total ou 
parcialmente 

Planejamento empresarial Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do contrato que 
tenham sido determinados pela 
EPE, ou decorrentes de álea 
extraordinária 

Aumento do custo dos 
serviços 

Indisponibilidade do objeto 
do contrato, total ou 
parcialmente 

Monitoramento contínuo da 
execução contratual 

Reequilíbrio econômico-
financeiro 

EPE 

Riscos do 
processo de 

licitação 
Ausência de licitantes Cancelamento da licitação 

Ampla divulgação nos 
meios de comunicação, 
envio de carta convite para 
participação do processo 
às empresas potenciais 
fornecedoras 

EPE 

Riscos da 
Atividade 

Empresarial 

Alteração de enquadramento 
tributário do contratado, em razão 
do resultado financeiro ou de 
mudança da atividade 
empresarial, bem como por erro 
na avaliação da hipótese de 
incidência tributária. 

Aumento do custo dos 
serviços 

 

Planejamento tributário 

 
Contratado 

Variação da taxa de câmbio que 
comprovadamente repercuta no 
valor do contrato 

Aumento do custo dos 
serviços 

 

Instrumentos financeiros 
de proteção cambial 

Contratado 

Atraso em geral na entrega de 
documentações que 
impossibilitem o pagamento 

Aumento do custo dos 
serviços 

 

Planejamento empresarial Contratado 

Elevação dos custos operacionais 
para a execução do objeto do 
contrato, que não ensejem 
reequilíbrio econômico-financeiro 

Aumento do custo dos 
serviços 

 

Monitoramento contínuo da 
execução contratual 

Contratado 

Risco da 
situação de 
regularidade 

Não estar regular com a 
Seguridade Social (INSS e 
FGTS), ou com a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou 
possuir Débitos Trabalhistas (Lei 
nº. 12.440/2011 

Cancelamento da 
contratação 

Avaliação expedita da 
situação para reiniciar 
processo de contratação 

EPE 

Riscos 
quanto à 

ocorrência 
de falhas na 

execução 

Execução do objeto em 
desconformidade com o exigido 
no Edital 

Necessidade de 
readequação do serviço 

Indisponibilidade do objeto 
do contrato, total ou 
parcialmente 

Diligência do Contratado 
na execução contratual 

Contratado 

Abandono do Contrato por parte 
da Contratada 

Não obtenção do objeto do 
contrato, no todo ou em 
parte 

Diligência do Contratado 
na execução contratual 

Contratado 

Absenteísmo dos profissionais do 
Contratado alocados na execução 

Indisponibilidade do objeto 
do contrato, total ou 

Substituir temporariamente Contratado 
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Risco Descrição do Risco Efeitos / Consequências Medidas Mitigadoras Alocação 

do objeto contratual parcialmente os profissionais afastados 

 


