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Revisão das Contas Nacionais Trimestrais no 3º trimestre de 2013 

Na divulgação do terceiro trimestre de cada ano costuma-se realizar uma revisão mais abrangente nas séries das 
contas trimestrais, incorporando os resultados definitivos do Sistema de Contas Nacionais do Brasil (SCN) 
publicados com uma defasagem de dois anos. Neste mesmo processo são introduzidas atualizações nas séries de 
dados adotadas e aperfeiçoamentos metodológicos. 

Em razão do projeto de implantação da nova série do Sistema de Contas Nacionais – referência 2010 (SCN – 
referência 2010), a estimação dos resultados definitivos do SCN para os anos de 2010 e 2011 ainda não foi 
realizada.
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 Portanto, na divulgação referente ao 3º trimestre de 2013, os trimestres do ano de 2012 não terão seus 

pesos alterados. 

No entanto, outras modificações foram realizadas, tais como a inclusão dos dados revistos da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM-PF/IBGE) e a incorporação da Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE) e da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), ambas já divulgadas para 2012. 

Além das revisões mencionadas no parágrafo anterior, a partir da divulgação do 3º trimestre de 2013 a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS/IBGE) passa a ser regularmente incorporada como fonte de dados nas Contas Nacionais 
Trimestrais. Os resultados da pesquisa foram considerados nos seguintes casos: Transporte de carga; Transporte de 

passageiro; Correio; Serviços de informação; Serviços de manutenção e reparação; Serviços de alojamento e 

alimentação; Serviços prestados às empresas; e Serviços prestados às famílias. 

A utilização da PMS no cálculo dos índices de volume do valor de produção desses serviços se deu através do 
método de deflacionamento, uma vez que a divulgação dos resultados da pesquisa, em seu estágio inicial, incluirá 
apenas as variações em valores correntes. 

O deflacionamento dos resultados da PMS foi realizado por classes (4º nível – quatro dígitos) da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0 (CNAE 2.0). Para cada classe foi associado um ou mais itens do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) identificado com aquele serviço.
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Nos casos em que mais de um item do IPCA se aplicava ao mesmo serviço, os índices de preços foram ponderados 
usando-se os pesos médios do IPCA no ano anterior. 

De maneira geral, os serviços predominantemente direcionados às famílias foram associados a um ou mais itens 
específicos do IPCA. Já os serviços voltados predominantemente às empresas foram deflacionados por um índice 
mais geral, o IPCA Serviços – índice de preços que agrega os diversos serviços pesquisados no âmbito do Sistema 
Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC/IBGE). Neste último caso, optou-se pelo IPCA Serviços por 
falta, no Brasil, de um deflator específico apropriado como, por exemplo, um Índice de Preços ao Produtor (IPP) de 
Serviços.
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É importante ressaltar que no trabalho de construção das tabelas de recursos e usos trimestrais, a PMS foi 
incorporada como mais uma fonte de dados para os serviços já citados. As demais fontes anteriormente utilizadas 
continuarão sendo analisadas no processo de trabalho, bem como aspectos inerentes às Contas Nacionais, tais 
como o confronto entre oferta e demanda, a questão das margens de transporte (no caso do transporte de carga), 
entre outros. 
 
 

                                                                             Diretoria de Pesquisas 

                                                                            7 de novembro de 2013 

  

                                                           
1 Para maiores detalhes sobre a mudança de base, ver: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Sistema_de_Contas_Nacionais/Notas_Metodologicas_2010/01_mudanca_de_base.pdf 
2 Para maiores detalhes sobre os deflatores do IPCA utilizados, ver quadro em anexo. 
3 O IPP de serviços é um tema de desenvolvimento metodológico recente, cuja discussão e implantação em âmbito internacional 
vêm sendo acompanhadas pelo IBGE. 
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Anexo 

Classes da PMS e itens do IPCA utilizados no deflacionamento 

 

4911 - 6 Transporte ferroviário de cargas 5101004 Trem

4930 - 2 Transporte de cargas em geral 5101001 Ônibus urbano

5101006 Ônibus intermunicipal

5101007 Ônibus interestadual

4940 - 0 Transporte dutoviário 5 Transportes

5011 - 4 Transporte marítimo de cabotagem 5101022 Transporte hidroviário

5012 - 2 Transporte marítimo de longo curso 5101022 Transporte hidroviário

5021 - 1 Transporte por navegação interior de carga 5101022 Transporte hidroviário

5030 - 1 Navegação de apoio marítimo e portuário 5101022 Transporte hidroviário

5120 - 0 Transporte aéreo de carga doméstico ou internacional 5101010 Passagem aérea

5221 - 4 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 5102015 Pedágio

5222 - 2 Gestão de terminais rodoviários e ferroviários

Média entre os deflatores associados aos modais 

rodoviário (4930-2 Transporte de cargas em geral) e 

ferroviário (4911-6 Transporte ferroviário de cargas)

5223 - 1 Estacionamento de veículos 5102013 Estacionamento

5229 - 0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 5 Transportes

5231 - 1 Gestão de portos e terminais 5101022 Transporte hidroviário

5232 - 0 Atividades de agenciamento marítimo 5101022 Transporte hidroviário

5239 - 7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente 5101022 Transporte hidroviário

5240 - 1 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 5101010 Passagem aérea

5250 - 8 Atividades relacionadas à organização do transporte de carga 5 Transportes

5211 - 7 Armazenamento, guarda-móveis e depósitos de mercadorias para terceiros 5 Transportes

5212 - 5 Carga e descarga 5 Transportes

4912 - 4 Transporte metroferroviário de passageiros 5101004 Trem

5101011 Metrô

4921 - 3 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal ou em região 

metropolitana
5101001 Ônibus urbano

4922 - 1 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual 

e internacional
5101006 Ônibus intermunicipal

5101007 Ônibus interestadual

4923 - 0 Transporte por táxi 5101002 Táxi

4924 - 8 Transporte escolar 5101026 Transporte escolar

4929 - 9 Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento 5101 Transporte público

4950 - 7 Trens turísticos, teleféricos e similares 5101004 Trem

5022 - 0 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares 5101022 Transporte hidroviário

5099 - 8 Transportes aquaviários não especificados anteriormente 5101022 Transporte hidroviário

5091 - 2 Transporte por navegação de travessia de passageiros e cargas 5101022 Transporte hidroviário

5111 - 1 Transporte aéreo de passageiros regular doméstico ou internacional 5101010 Passagem aérea

5112 - 9 Transporte aéreo de passageiros não regular 5101010 Passagem aérea

7911 - 2 Agências de viagens 7201095 Excursão

7912 - 1 Operadores turísticos 7201095 Excursão

7990 - 2 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 7201095 Excursão

5310 - 5 Atividades de Correio Nacional 9101001 Correio

5320 - 2 Atividades de malote e de entrega 9101001 Correio

5912 - 0 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 9101 Comunicação

5913 - 8 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 9101 Comunicação

5914 - 6 Atividades de exibição cinematográfica 7201001 Cinema

5920 - 1 Atividades de gravação de som e de edição de música 9101 Comunicação

6010 - 1 Atividades de rádio 9101 Comunicação

6021 - 7 Atividades de televisão aberta 9101 Comunicação

6022 - 5 Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura 9101022 TV por assinatura com internet

6110 - 8 Telecomunicações por fio 9101002 Telefone fixo

9101003 Telefone público

6120 - 5 Telecomunicações sem fio 9101008 Telefone celular

6130 - 2 Telecomunicações por satélite 9101 Comunicação

6141 - 8 Operadoras deTV por assinatura por cabo 9101022 TV por assinatura com internet

6142 - 6 Operadoras de TV por assinatura por microondas 9101022 TV por assinatura com internet

6143 - 4 Operadoras de TV por assinatura por satélite 9101022 TV por assinatura com internet

6190 - 6 Outras atividades de telecomunicações 9101 Comunicação

6201 - 5 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 9101 Comunicação

6202 - 3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 9101 Comunicação

6203 - 1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 9101 Comunicação

6204 - 0 Consultoria em tecnologia da informação 9101 Comunicação

6209 - 1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 9101 Comunicação

6311 - 9 Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 

Internet
9101 Comunicação

6319 - 4 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 9101 Comunicação

6391 - 7 Agências de notícias 9101 Comunicação

Serviço - PMS 

(desagregação em classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0)
Item do IPCA usado como deflator
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Classes da PMS e itens do IPCA utilizados no deflacionamento (continuação) 

 

6399 - 2 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 9101 Comunicação

4520 - 0 Manutenção e reparação de veículos automotores 5102011 Conserto de automóvel

4543 - 9 Manutenção e reparação de motocicletas 5102011 Conserto de automóvel

9512 - 6 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 3301 Consertos e manutenção

9521 - 5 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 3301002 Conserto de refrigerador

3301006 Conserto de televisor

3301009 Conserto de aparelho de som

3301015 Conserto de máquina de lavar roupa

9529 - 1 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 

anteriormente
3301022 Reforma de estofado

7101001 Costureira

5510 - 8 Hotéis e similares 7201068 Motel

7201090 Hotel

5590 - 6 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 7201068 Motel

7201090 Hotel

5611 - 2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 1201 Alimentação fora do domicílio

5612 - 1 Serviços ambulantes de alimentação 1201 Alimentação fora do domicílio

5620 - 1 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 1201 Alimentação fora do domicílio

6911 - 7 Atividades jurídicas, atividades auxiliares da justiça, agente da propriedade industrial IPCA - preços livres - Serviços

6920 - 6 Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária IPCA - preços livres - Serviços

7020 - 4 Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica IPCA - preços livres - Serviços

7112 - 0 Serviços de engenharia IPCA - preços livres - Serviços

7119 - 7 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e à engenharia IPCA - preços livres - Serviços

7120 - 1 Testes e análises técnicas IPCA - preços livres - Serviços

7311 - 4 Agências de publicidade IPCA - preços livres - Serviços

7312 - 2 Agenciamento de espaços para publicidade IPCA - preços livres - Serviços

7319 - 0 Atividades de publicidade não especificadas anteriormente IPCA - preços livres - Serviços

7320 - 3 Pesquisas de mercado e de opinião pública IPCA - preços livres - Serviços

7410 - 2 Design e decorações de interiores IPCA - preços livres - Serviços

7420 - 0 Atividades de fotografias e similares IPCA - preços livres - Serviços

7490 - 1 Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente IPCA - preços livres - Serviços

7810 - 8 Seleção e agenciamento de mão-de-obra IPCA - preços livres - Serviços

7820 - 5 Locação de mão-de-obra temporária IPCA - preços livres - Serviços

7830 - 2 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros IPCA - preços livres - Serviços

8011 - 1 Atividades de vigilância e segurança privada IPCA - preços livres - Serviços

8012 - 9 Atividade de transporte de valores IPCA - preços livres - Serviços

8020 - 0 Monitoramento de sistemas de segurança IPCA - preços livres - Serviços

8030 - 7 Atividades de investigação particular IPCA - preços livres - Serviços

8111 - 7 Serviços combinados para apoio a edifícios IPCA - preços livres - Serviços

8121 - 4 Limpeza geral IPCA - preços livres - Serviços

8122 - 2 Imunização e controle de pragas urbanas IPCA - preços livres - Serviços

8129 - 0 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente IPCA - preços livres - Serviços

8130 - 3 Atividades paisagísticas IPCA - preços livres - Serviços

8219 - 9 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo IPCA - preços livres - Serviços

8220 - 2 Atividade de teleatendimento IPCA - preços livres - Serviços

8230 - 0 Organização, promoção e gestão de feiras, congressos, convenções, etc. IPCA - preços livres - Serviços

8291 - 1 Atividades de cobranças e informações cadastrais IPCA - preços livres - Serviços

8299 - 7 Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente IPCA - preços livres - Serviços

8550 -3 Administração de caixas escolares, gestão, assessoria, consultoria, etc. IPCA - preços livres - Serviços

8591 - 1 Ensino de esporte em escolas esportivas ou por professores independentes 8104006 Atividades físicas

8592 - 9 Ensino de arte e cultura 8104 Cursos diversos

8593 - 7 Ensino de idiomas em cursos especializados 8104003 Curso de idioma

8599 - 6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente 8104 Cursos diversos

9001 - 9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 7201 Recreação

9002 - 7 Criação artística 7201 Recreação

9003 - 5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas IPCA - preços livres - Serviços

9200 - 3 Casas de bingo, exploração de apostas em corridas de cavalo; sorteios via televisão, telefone e 

revistas, operação de máquinas operadas por moedas, jogos de azar e apostas pela Intertnet
7201063 Jogos de azar

9311 - 5 Gestão de instalações esportivas para a organização de eventos esportivos e práticas de esportes IPCA - preços livres - Serviços

9313 - 1 Atividades de condicionamento físico 8104006 Atividades físicas

9319 - 1 Produção e promoção de eventos esportivos 7201003 Ingresso para o jogo

9321 - 2 Parques de diversão e parques temáticos 7201 Recreação

9329 - 8 Discotecas, danceterias, salões de danças e similares 7201054 Boate e danceteria

9601 - 7 Lavanderias, tinturarias, toalheiros, aluguel de roupas, cama e mesa, uniformes, etc. 7101 Serviços pessoais

9602 - 5 Cabeleireiros, barbeiros, salões de beleza e outras atividades de tratamento de beleza 7101005 Manicure

7101009 Cabelereiro

7101014 Depilação

9603 - 3 Atividades funerárias e serviços relacionados 7101 Serviços pessoais

9609 - 2 Atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente 7101 Serviços pessoais

Serviço - PMS 

(desagregação em classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0)
Item do IPCA usado como deflator


