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Arquivo: 
B4 IPQXM 

Variável (denominação do banco de dados) 
INDICE DE PREÇO DAS EXPORTAÇÕES 

Planilha - Variável: 
P15 IPXS2A 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
Índice de preço das exportações 

Dicionário: 
CNAEd2 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: 
Base fixa 
Base: 2006 = 100 

 

Critério de agregação: 
setor CNAE 

 

Período: 
1996-2009

 

Periodicidade: 
anual 

 

Unidade: 
Número índice 

 

Descrição da variável: 
O índice de preço é um índice de Fisher, na qual os preços de um bem em determinado período são 
comparados com os preços do mesmo bem em um período-base. Sendo assim, o índice de preços do período 
1 em relação ao período 0 é obtido por meio da seguinte fórmula:  
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onde p é o preço médio do bem i em cada período e x é o peso (em toneladas) exportado do bem i em cada 
período. As comparações bilaterais anuais são transformadas em séries anuais pela forma encadeada, na 
qual a variação entre t-1 e t+1 é determinada pelo produto das variações entre t-1 e t e entre t e t+1; o 
encadeamento resulta em índices transitivos, aumenta a cobertura dos índices e reduz o viés das 
comparações seqüenciais. 
Fonte do dado: 
SECEX/MDIC. Elaboração FUNCEX. 
Metodologia – referência:
 
Textos para Discussão da Funcex, nos 121, 133 e 134. 
 

 


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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				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		CNAEd2-00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		CNAEd2-15		112.2		107.2		94.1		79.0		76.3		73.5		67.6		72.3		80.1		85.7		100.0		109.3		139.8		130.8

		CNAEd2-16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		CNAEd2-17		127.5		128.2		120.7		106.0		100.6		95.3		87.6		86.4		94.1		95.2		100.0		105.5		118.0		117.5

		CNAEd2-18		96.0		97.7		92.0		73.7		69.3		62.2		60.1		65.1		76.2		86.4		100.0		114.8		138.6		127.1

		CNAEd2-19		89.4		87.0		81.8		71.9		77.2		78.1		77.2		77.2		83.7		92.2		100.0		116.3		129.6		105.2

		CNAEd2-20		88.0		92.1		87.2		79.6		75.5		73.3		70.4		71.0		84.9		89.0		100.0		107.8		123.8		112.3

		CNAEd2-21		109.5		101.6		98.2		96.4		118.6		92.7		83.4		90.2		86.4		91.2		100.0		113.7		132.0		100.2

		CNAEd2-22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		CNAEd2-23		44.6		47.2		34.0		32.8		51.5		46.8		44.4		51.8		56.9		79.7		100.0		104.9		135.8		97.8

		CNAEd2-24		84.7		83.8		77.0		72.2		75.9		72.0		68.1		71.5		81.0		91.6		100.0		110.5		133.2		113.2

		CNAEd2-25		103.2		101.7		100.0		87.9		83.3		80.3		77.5		76.6		81.2		89.4		100.0		114.9		133.6		130.4

		CNAEd2-26		103.8		104.1		103.0		93.4		86.9		84.1		78.0		77.2		79.0		90.4		100.0		108.6		122.9		118.5

		CNAEd2-27		61.8		62.6		58.1		48.8		54.6		49.3		48.6		55.0		73.9		86.8		100.0		115.7		148.5		107.6

		CNAEd2-28		97.1		96.8		95.6		84.7		76.8		76.5		69.2		69.9		76.7		89.7		100.0		113.2		135.6		138.1

		CNAEd2-29		97.1		101.6		101.3		90.4		86.5		83.3		80.6		75.6		79.7		90.0		100.0		108.9		125.4		132.7

		CNAEd2-30		129.7		115.8		130.3		105.7		97.3		109.4		97.6		100.0		100.3		96.1		100.0		96.0		101.5		92.7

		CNAEd2-31		97.1		97.8		99.4		89.9		83.0		84.3		78.0		73.0		76.9		86.9		100.0		114.3		134.5		140.8

		CNAEd2-32		160.6		154.3		145.6		128.7		133.0		167.6		166.8		124.6		112.2		99.0		100.0		102.6		107.6		110.2

		CNAEd2-33		111.4		111.1		106.5		100.9		98.2		97.3		84.0		83.8		84.9		94.9		100.0		106.6		121.8		123.9

		CNAEd2-34		98.1		96.4		97.9		87.0		85.7		85.4		80.3		79.7		80.9		89.1		100.0		108.1		122.4		126.2

		CNAEd2-35		74.9		77.0		83.6		79.5		100.4		117.7		108.3		106.6		96.1		96.0		100.0		98.9		108.3		112.3

		CNAEd2-36		119.4		119.4		106.4		89.1		87.5		82.8		84.0		78.9		85.1		90.3		100.0		99.6		107.9		101.9

		CNAEd2-37		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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