
País: 
BRASIL 

 

Variável (denominação do banco de dados) 
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 
Referencia: empresa 

Planilha / variável: 
P1 VPES2A  

Variável (denominação da fonte dos dados) 
Valor bruto da produção industrial 

Dicionário: 
CNAE1d2 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: 
Empresa 

  

Critério de agregação: 
2 dígitos CNAE  = 2 dígitos CIIU 

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: Valor bruto da produção industrial – Corresponde a soma das vendas de produtos e serviços 
industriais (receita líquida industrial), variação dos estoques dos produtos acabados e em elaboração, e 
produção própria realizada para o ativo imobilizado.  
 
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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P1 VPES2A

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

		CNAEd2-00		334,554		369,234		373,922		446,460		550,718		640,578		737,269		917,947		1,103,066		1,150,849		1,230,809		1,375,291

		CNAEd2-15		67,094		74,019		79,227		89,724		100,372		125,037		151,290		179,761		208,963		214,010		232,446		255,735

		CNAEd2-16		3,029		3,422		3,018		3,599		3,525		4,314		5,595		6,018		8,342		8,037		8,416		8,740

		CNAEd2-17		11,952		11,793		11,816		14,402		16,933		17,839		19,752		23,326		26,829		25,631		27,062		29,088

		CNAEd2-18		8,371		8,423		8,937		9,377		10,070		10,871		10,983		12,159		13,543		16,620		17,924		22,851

		CNAEd2-19		7,944		7,887		7,207		9,763		12,144		14,741		17,137		21,580		23,119		19,874		20,530		22,002

		CNAEd2-20		3,624		4,019		3,899		5,625		5,912		7,169		9,180		13,538		16,251		15,469		15,477		16,850

		CNAEd2-21		12,124		12,119		12,411		16,997		20,630		22,103		28,867		35,685		37,130		37,267		39,569		43,693

		CNAEd2-22		11,382		12,619		13,095		13,453		16,282		17,460		17,410		20,235		22,439		23,307		24,823		26,565

		CNAEd2-23		21,762		21,449		18,282		29,099		47,720		52,778		62,858		86,271		101,258		118,022		132,198		138,879

		CNAEd2-24		42,452		48,200		48,930		65,193		75,124		86,109		97,283		124,086		151,273		144,864		149,230		166,879

		CNAEd2-25		13,038		14,574		15,073		17,467		24,004		23,933		26,783		39,420		42,285		44,883		46,426		51,524

		CNAEd2-26		10,645		12,059		13,395		14,807		17,845		20,751		23,562		28,103		30,581		30,415		35,294		37,375

		CNAEd2-27		20,021		23,057		23,467		28,756		35,922		41,760		53,379		69,343		95,946		97,660		105,556		120,474

		CNAEd2-28		11,539		12,920		13,981		14,441		17,457		20,134		22,458		27,208		33,076		40,401		41,396		48,838

		CNAEd2-29		20,707		23,331		23,325		24,568		28,595		37,373		43,734		52,260		65,206		63,919		70,141		87,036

		CNAEd2-30		1,779		2,467		2,601		3,876		8,179		8,703		6,493		7,131		7,256		9,144		9,567		13,854

		CNAEd2-31		8,486		10,084		11,123		11,762		14,314		18,030		18,064		20,743		22,390		30,226		32,926		39,392

		CNAEd2-32		12,461		12,994		12,052		16,214		22,442		25,851		24,806		23,982		36,394		33,466		37,334		32,844

		CNAEd2-33		2,222		2,425		2,565		3,089		3,801		4,214		4,977		5,197		6,323		7,213		7,673		8,922

		CNAEd2-34		33,377		38,728		35,323		36,856		47,606		54,384		63,791		88,577		111,286		127,145		129,354		148,920

		CNAEd2-35		2,952		4,181		5,002		7,473		9,306		13,665		14,648		16,951		24,858		24,303		25,967		31,251

		CNAEd2-36		7,487		8,343		9,064		9,780		12,358		13,083		13,887		15,928		17,708		18,114		20,571		22,382

		CNAEd2-37		107		121		129		138		176		275		331		446		612		862		930		1,197
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