
País: 
BRASIL 

 

Variável (denominação do banco de dados) 
CONSUMO INTERMEDIÁRIO 
Referencia: empresa 

Planilha / variável: 
P2 CIES2A 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
Valor da transformação industrial 

Dicionário: 
CNAE1d2 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: 
Empresa 

  

Critério de agregação: 
2 dígitos CNAE 

A classificação CNAE 2 dígitos difere da CIUU-Rev.3 
equivalente apenas por incluir o grupo “23.4 
Produção de álcool” na divisão  “23. Fabricação de 
coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis nucleares e produção de álcool” e não 
na divisão “15. Fabricação de produtos alimentícios e 
bebidas” 

Período: 
1996-2007 

O IBGE suspendeu a divulgação dessa série usando 
a CNAE 1 em 2007. As informações a partir desse 
ano passaram a ser divulgadas segundo a CNAE 2. 

Periodicidade: 
Anual 

  

Unidade: 
Milhões reais 

  

Descrição da variável: 
empresa: Custos das operações industriais – Custos ligados diretamente à produção industrial, ou seja, é 
o resultado da soma do consumo de matérias-primas, materiais auxiliares e componentes, da compra de 
energia elétrica, do consumo de combustíveis e peças e acessórios; e dos serviços industriais e de 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos ligados à produção prestados por terceiros.  
Fonte do dado: 
IBGE – Pesquisa Industrial Anual – SIDRA – Tabela 1986 

Metodologia – referência: 
 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=P 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/empresas/srmpiaempresa.pdf 
Arquivos: IBGE metodologia PIA srmpiaempresa; IBGE PIA pos 96 

 


dic CNAEd2

		CNAEd2-00		Industria de transformação

		CNAEd2-15		Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

		CNAEd2-16		Fabricação de produtos do fumo

		CNAEd2-17		Fabricação de produtos têxteis

		CNAEd2-18		Confecção de artigos do vestuário e acessórios

		CNAEd2-19		Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e ca

		CNAEd2-20		Fabricação de produtos de madeira

		CNAEd2-21		Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

		CNAEd2-22		Edição, impressão e reprodução de gravações

		CNAEd2-23		Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e

		CNAEd2-24		Fabricação de produtos químicos

		CNAEd2-25		Fabricação de artigos de borracha e plástico

		CNAEd2-26		Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

		CNAEd2-27		Metalurgia básica

		CNAEd2-28		Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos

		CNAEd2-29		Fabricação de máquinas e equipamentos

		CNAEd2-30		Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática

		CNAEd2-31		Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

		CNAEd2-32		Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações

		CNAEd2-33		Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos

		CNAEd2-34		Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias

		CNAEd2-35		Fabricação de outros equipamentos de transporte

		CNAEd2-36		Fabricação de móveis e indústrias diversas

		CNAEd2-37		Reciclagem
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P2 CIES2A 

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007

		CNAEd2-00		177,588		200,086		204,537		242,554		303,260		358,448		412,712		522,656		639,252		664,134		701,044		793,359

		CNAEd2-15		39,453		43,666		48,444		55,142		64,615		78,274		96,809		113,329		134,908		133,646		144,223		162,740

		CNAEd2-16		1,265		1,631		1,369		1,412		1,501		1,781		2,740		3,134		4,841		4,654		4,443		4,351

		CNAEd2-17		6,714		6,834		6,712		7,963		9,692		10,455		11,547		14,435		16,419		15,424		16,238		17,591

		CNAEd2-18		4,683		4,809		5,191		5,268		5,598		5,957		6,015		6,621		7,326		9,631		9,729		11,998

		CNAEd2-19		4,348		4,585		4,062		5,758		7,342		8,714		10,074		13,234		13,788		11,799		11,836		12,905

		CNAEd2-20		1,844		2,062		1,990		2,703		2,868		3,509		4,459		6,850		8,333		8,377		8,207		8,887

		CNAEd2-21		6,127		6,192		6,301		8,550		9,719		10,912		13,766		18,102		18,718		20,249		20,338		23,383

		CNAEd2-22		3,487		3,529		3,964		4,669		5,887		6,740		6,611		7,800		8,329		8,416		8,964		9,676

		CNAEd2-23		10,556		11,342		7,134		8,416		11,979		16,370		20,483		26,032		33,942		35,312		40,680		46,393

		CNAEd2-24		22,128		25,950		26,859		35,833		44,843		52,483		59,930		78,633		98,469		92,814		94,938		104,358

		CNAEd2-25		6,518		7,555		8,127		9,504		14,728		14,718		15,975		23,843		26,026		27,392		28,205		31,735

		CNAEd2-26		5,176		5,740		6,313		7,058		8,445		9,628		10,498		13,417		14,919		15,563		18,013		19,331

		CNAEd2-27		11,345		12,984		13,736		16,119		19,723		23,839		29,954		39,375		51,693		56,538		62,555		72,535

		CNAEd2-28		5,421		6,420		7,248		7,317		9,552		10,559		11,889		15,444		18,214		22,171		23,343		27,428

		CNAEd2-29		9,780		11,323		12,186		12,475		15,153		20,158		23,404		29,209		36,965		37,365		40,301		50,498

		CNAEd2-30		988		1,524		1,634		2,277		5,355		4,796		4,080		4,636		5,001		6,359		6,410		9,972

		CNAEd2-31		4,269		5,195		5,647		6,566		8,150		10,507		10,474		12,230		13,440		18,172		20,566		24,533

		CNAEd2-32		6,762		7,119		7,210		10,168		13,877		16,318		15,661		16,942		25,473		23,360		25,652		21,700

		CNAEd2-33		860		991		1,046		1,339		1,600		1,921		2,322		2,432		2,862		3,148		3,295		3,825

		CNAEd2-34		20,338		23,750		21,407		24,214		30,219		35,513		40,454		57,696		73,796		87,146		85,329		97,304

		CNAEd2-35		1,607		2,365		2,985		4,383		5,400		7,750		7,775		9,953		15,376		15,858		15,586		19,107

		CNAEd2-36		3,877		4,476		4,930		5,376		6,941		7,437		7,664		9,126		10,124		10,347		11,754		12,501

		CNAEd2-37		41		44		43		46		74		109		130		182		289		394		440		608
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