
País: 
BRASIL 

 

Variável (denominação do banco de dados) 
VALOR AGREGADO  
Referencia: empresa 

Planilha / variável: 
P3 VAES2A 

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  = 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: 
Valor da transformação industrial – Dado pela diferença entre valor bruto da produção industrial e o custo 
das operações industriais. 
 
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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P3 VTES2A 

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

		CNAEd2-00		156,967		169,149		169,385		203,906		247,457		282,130		324,557		395,291		463,814		486,715		529,765		581,932

		CNAEd2-15		27,641		30,353		30,783		34,582		35,757		46,763		54,481		66,432		74,055		80,364		88,223		92,994

		CNAEd2-16		1,764		1,791		1,649		2,187		2,025		2,533		2,856		2,884		3,501		3,383		3,973		4,390

		CNAEd2-17		5,238		4,959		5,104		6,439		7,241		7,385		8,205		8,892		10,409		10,206		10,824		11,497

		CNAEd2-18		3,689		3,614		3,747		4,109		4,471		4,914		4,968		5,538		6,217		6,989		8,195		10,853

		CNAEd2-19		3,596		3,302		3,145		4,005		4,802		6,027		7,063		8,346		9,331		8,076		8,694		9,097

		CNAEd2-20		1,780		1,957		1,909		2,922		3,044		3,661		4,722		6,689		7,918		7,091		7,270		7,963

		CNAEd2-21		5,997		5,927		6,109		8,447		10,911		11,191		15,101		17,583		18,412		17,018		19,231		20,310

		CNAEd2-22		7,894		9,090		9,131		8,784		10,395		10,720		10,799		12,434		14,110		14,891		15,858		16,889

		CNAEd2-23		11,206		10,107		11,148		20,684		35,741		36,407		42,375		60,238		67,316		82,711		91,518		92,486

		CNAEd2-24		20,324		22,250		22,071		29,360		30,281		33,626		37,353		45,453		52,803		52,050		54,292		62,521

		CNAEd2-25		6,520		7,019		6,946		7,963		9,276		9,215		10,809		15,577		16,258		17,491		18,221		19,789

		CNAEd2-26		5,470		6,320		7,082		7,750		9,400		11,123		13,063		14,686		15,661		14,852		17,280		18,044

		CNAEd2-27		8,676		10,073		9,731		12,637		16,199		17,921		23,425		29,968		44,253		41,123		43,001		47,940

		CNAEd2-28		6,118		6,500		6,733		7,125		7,905		9,576		10,569		11,764		14,862		18,231		18,053		21,411

		CNAEd2-29		10,927		12,008		11,139		12,093		13,442		17,215		20,330		23,050		28,241		26,554		29,840		36,538

		CNAEd2-30		791		943		967		1,599		2,824		3,908		2,413		2,495		2,255		2,785		3,157		3,881

		CNAEd2-31		4,216		4,889		5,476		5,196		6,164		7,523		7,590		8,512		8,950		12,053		12,360		14,860

		CNAEd2-32		5,699		5,875		4,842		6,047		8,565		9,532		9,146		7,040		10,922		10,106		11,682		11,144

		CNAEd2-33		1,363		1,434		1,519		1,751		2,201		2,293		2,655		2,764		3,460		4,065		4,379		5,097

		CNAEd2-34		13,038		14,978		13,916		12,642		17,388		18,871		23,337		30,881		37,490		39,999		44,025		51,616

		CNAEd2-35		1,345		1,816		2,017		3,090		3,906		5,915		6,873		6,998		9,482		8,445		10,381		12,144

		CNAEd2-36		3,610		3,866		4,134		4,404		5,417		5,646		6,224		6,802		7,584		7,767		8,817		9,881

		CNAEd2-37		66		78		86		92		102		166		201		264		323		468		490		589
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