País:
BRASIL
Variável (denominação do banco de dados)
ÍNDICE DE VOLUME FÍSICO DA PRODUÇÃO

Planilha - Variável:
P4 VFPS2A

Variável (denominação da fonte dos dados)
Dicionário:
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal
BIES2
Caracterização da variável
Comentários
Referência / especificação:
Base fixa
Base: média de 2002 = 100
Critério de agregação:
(i) “Papel e Gráfica” agrega “21 – Fabricação de
CNAE 2dig modificado (compatibilizado com Celulose, Papel e Produtos de Papel” e “22 – Edição,
classificação da pesquisa de emprego e salário)
Impressão e Reprodução de Gravações”
22
–
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações”
(ii) “Máquinas e Equipamentos, exclusive elétricos,
eletrônicos, de precisão e de comunicações” agrega
“29 – Fabricação de Máquinas e Equipamentos” e “30
– Fabricação de Máquinas para Escritório e
Equipamentos de Informática“
(iii) “Máquinas e Aparelhos Elétricos, Eletrônicos, de
Precisão e de Comunicações” agrega “31 –
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais
Elétricos”. “32 – Fabricação de Material Eletrônico e
de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações” e
“33 – Fabricação de Aparelhos de Instrumentação
Médico-Hospitalares, Instrumentos de Precisão e
Ópticos, Equipamentos para Automação Industrial,
Cronômetros e Relógios “
(iv) “Fabricação de Meios de Transporte” agrega “34 –
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores,
Reboques e Carrocerias” e “35 – Fabricação de
Outros Equipamentos de Transporte”
(v) “Fabricação de Outros Produtos da Indústria de
Transformação” agrega “36 – Fabricação de Móveis
e Indústrias Diversas” e “37 – Reciclagem”
Período:
12/1995-12/2009
Periodicidade:
anual
Unidade:
número índice
Descrição da variável:
Cálculo próprio: média aritmética dos índices mensais
Índice Base Fixa Mensal (Número-Índice): compara a produção do mês de referência do índice com a
média mensal produzida no ano base da pesquisa (1991). O painel de produtos e informantes acompanhado
é amostra intencional representativa de cerca de 62% do valor do valor da Produção do Censo Industrial de
1985, abrangendo 944 produtos e 6.200 empresas, totalizando cerca de 13.000 informações mensais, a partir
de janeiro de 1991. A base de ponderação dos índices é fixa e tem como referência a estrutura do valor
Agregado Industrial de 1985. A fórmula de cálculo adotada é uma adaptação de Laspeyres - base fixa em
cadeia, com atualização de pesos
Fonte do dado:
IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física – classificação compatível com a PIMES
Metodologia – referência:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpfbr/notas_metodologicas.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpfbr/srmindconjind.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpf_pimes/default.shtm
Arquivos: IBGE metodologia PIM-PF; IBGE metodologia PIM-PF srmindconjind

