
Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Número de informações (Unidades)

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de borracha,
de plásticos alveolares ou de

espumas de plástico, inclusive
colchões ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e serviços
industriais relacionados

90.622 268 84 48 83 47 6

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Número de informações - percentual do total geral

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de borracha,
de plásticos alveolares ou de

espumas de plástico, inclusive
colchões ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e serviços
industriais relacionados

100,00 0,30 0,09 0,05 0,09 0,05 0,01

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Quantidade produzida

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000
(Nenhuma)

3104
Fabricação

de
colchões

(Nenhuma)

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões
ortopédicos (Mil unidades)

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes (Mil

unidades)

3104.2030
Colchões de

molas
metálicas,

n.e. (Mil
unidades)

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

(Mil unidades)

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados (Nenhuma)

- - 7.912 4.561 5.287 2.063 -

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor da produção (Mil Reais)

Brasil

Ano - 2018

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto



Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões

ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de

madeira, metal, etc.)
para artigos do

mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor da produção (Mil Reais)

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões

ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de

madeira, metal, etc.)
para artigos do

mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados3.181.737.279 5.355.791 1.449.664 1.396.509 2.016.848 349.569 143.201

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor da produção - percentual do total geral

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de borracha,
de plásticos alveolares ou de

espumas de plástico, inclusive
colchões ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e serviços
industriais relacionados

100,00 0,17 0,05 0,04 0,06 0,01 0,00

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Quantidade vendida

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000
(Nenhuma)

3104
Fabricação

de
colchões

(Nenhuma)

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões
ortopédicos (Mil unidades)

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes (Mil

unidades)

3104.2030
Colchões de

molas
metálicas,

n.e. (Mil
unidades)

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

(Mil unidades)

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados (Nenhuma)

- - 7.692 4.255 5.115 1.980 -

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor das vendas (Mil Reais)

Brasil

Ano - 2018

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto



Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões

ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de

madeira, metal, etc.)
para artigos do

mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor das vendas (Mil Reais)

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de
borracha, de plásticos

alveolares ou de espumas de
plástico, inclusive colchões

ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias
semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de

madeira, metal, etc.)
para artigos do

mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e
serviços industriais

relacionados2.614.429.088 5.199.379 1.405.522 1.376.588 1.940.836 333.232 143.201

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Tabela 6705 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlist Indústria 2016

Variável - Valor das vendas - percentual do total geral

Brasil

Ano - 2018

Classes das atividades industriais e produtos - Prodlist 2016

0000

3104
Fabricação

de
colchões

3104.2010 Colchões de borracha,
de plásticos alveolares ou de

espumas de plástico, inclusive
colchões ortopédicos

3104.2020 Colchões
de algodão, crina,
penas ou outras

matérias semelhantes

3104.2030
Colchões
de molas
metálicas,

n.e.

3104.2040 Suportes
elásticos (de madeira,

metal, etc.) para
artigos do mobiliário

3104.9010 Serviço de
produção de colchões de

qualquer material e serviços
industriais relacionados

100,00 0,20 0,05 0,05 0,07 0,01 0,01

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

Notas

Regras de desidentificação:
Com o objetivo de assegurar o sigilo das informações individualizadas do informante, de acordo com a legislação vigente, foram adotados procedimentos de

desidentificação para a divulgação dos dados da PIA-Produto.
As informações para os produtos no nível de detalhamento PRODLIST-Indústria com um ou dois informantes são omitidas (x).

Para cada classe CNAE 2.0 em que o número de informações omitidas seja inferior a três, será desidentificado o produto com o menor valor de produção.
Estes procedimentos garantem a divulgação das informações da PIA-Produto no nível das classes CNAE 2.0, segundo os princípios do sigilo estatístico.


