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A informação de maior destaque produzida pelo 
SCN é o Produto Interno Bruto (PIB) por ser con-
siderado um indicador resumo da economia. O 
PIB, pode ser calculado por três óticas distintas, 
a depender da análise a que se deseja realizar, 
são elas: (i) da produção, (ii) da renda e, (iii) da 
despesa. Seja qual for a ótica de cálculo, o valor 
do PIB é único, salientado a identidade.

De acordo com a ótica da produção é possível 
analisar o processo produtivo da economia 
no âmbito das atividades econômicas. Pela 
ótica da renda pode-se verificar como o PIB 
é distribuído de acordo com as remunerações 
dos fatores de produção. Já pela ótica da des-
pesa, mede-se o PIB conforme as diferentes 
categorias da demanda agregada que podem 
ser divididas em três grandes componentes: 
o consumo final, seja pelas famílias ou pelo 
governo; o investimento, por meio da forma-
ção bruta de capital; e, a exportação, que é 
a demanda de fora da economia em estudo. 
Como as duas primeiras categorias já consi-
deram o consumo de produtos (bens e ser-
viços) de origem nacional e importada, para 
que se tenha o valor do produto interno (PIB) 
deve ser retirado o valor das importações.

Além da divulgação do cálculo do PIB a ní-
vel nacional, o IBGE também produz dados de 
PIB por estados e municípios. Os dados dos 
estados são divulgados pelo Sistema de Con-

IN T RO D U ÇÃO

Em razão da ampla divisão social do trabalho, 
a atividade econômica, nas economias moder-
nas, é dada por inúmeras transações realiza-
das por uma infinidade de agentes. O enten-
dimento desse processo só é possível se ele 
for reduzido a grupos de agentes e transações 
essenciais, passíveis de serem analisados. O 
registro sistemático e organizado desse pro-
cesso exige um sistema de classificação pré-
vio que possibilite ordenamento exaustivo de 
todos os seus elementos, garantindo que ne-
nhum fique ausente.

Os objetivos básicos de um sistema de classi-
ficação são: (i) identificar seus elementos com 
precisão; (ii) permitir graus sucessivos de agre-
gação, reduzindo o campo de observação; (iii) 
permitir que os diferentes âmbitos a que se refi-
ra (econômico, social e geográfico) tenham tra-
tamento integrado e; (iv) permitir que essas in-
formações possam ser comparadas em termos 
intertemporais e internacionais.

Entretanto, para que essas informações (eco-
nômicas, sociais e geográficas) sejam úteis em 
sua plenitude é necessário que estejam organi-
zadas dentro de um esquema conceitual coe-
rente, que permita a identificação e a avaliação 
da contribuição de cada uma. No âmbito das 
atividades econômicas esse papel é exercido 
pelo Sistema de Contas Nacionais (SCN). No 
Brasil, o órgão responsável pela elaboração e 
divulgação do SCN é o IBGE.

tas Regionais (SCR) que é integrado ao SCN 
brasileiro. As informações de PIB para os es-
tados são divulgadas anualmente, com uma 
defasagem de 2 anos, de acordo com as óti-
cas da produção e da renda .

Com o intuito de mensurar a atividade eco-
nômica capixaba em frequência trimestral 
de maneira a reduzir as incertezas sobre o 
cenário econômico, com abertura setorial, 
antecipando a tendência da atividade eco-
nômica enquanto não são disponibilizadas 
as informações do Sistema de Contas Re-
gionais (SCR-IBGE) do IBGE, o Instituto de 
Desenvolvimento Educacional e Industrial 
do Espírito Santo (Ideies) e a Federação das 
Indústrias do Espírito Santo (Findes) desen-
volveram o Indicador de Atividade Econômi-
ca – IAE-Findes, que pode ser definido como 
uma estimativa trimestral do PIB do Espí-
rito Santo com abertura setorial, enquanto 
o SCR-IBGE não for divulgado, cujos resul-
tados serão divulgados trimestralmente no  
www.portaldaindustria-es.com.br. 

PRODUÇÃO = RENDA = DESPESA

O cálculo do PIB estadual pela ótica da despesa não é realizado pois são ne-
cessárias informações de comércio interestadual para o cálculo dos agre-
gados da demanda que estão disponíveis nas Tabela de Recursos e Usos 
(TRU). Como o IBGE não calcula as TRU a nível estadual, a estimação dessa 
ótica do PIB, por estado, não existe oficialmente.
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O IAE-Findes foi elaborado tendo como base a 
metodologia das Contas Nacionais Trimestrais 
(CNT) do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE)2, órgão oficial de estatística bra-
sileiro, desenvolvida de acordo com o manual do 
System of National Account – SNA 20083, refe-
rência internacional para elaboração de Contas 
Nacionais. A metodologia aqui apresentada foi, 
portanto, definida a partir da adaptação da me-
todologia das CNT4. A Classificação das Ativida-
des Econômicas (CNAE) adotada é a versão 2.0, 
mesma classificação adotada pelo IBGE no atual 
Sistema de Contas Nacionais – Referência 2010.

O IAE-Findes estima a atividade econômica capixa-
ba segundo a ótica da produção do PIB, ou seja, de-
sagregada pelo valor adicionado a preços básicos5 
(VApb) das atividades econômicas e o total dos im-
postos líquidos de subsídios sobre produtos. 

Ao total o IAE-Findes permite o acompanhamen-
to trimestral de 13 séries distintas, entre elas es-
tão os três grandes setores de atividade econô-
mica que são o agropecuário, o da indústria e o 
de serviços. O setor industrial é desagregado em 
indústrias extrativas, indústrias de transforma-
ção, energia e saneamento6, e construção. Já no 
setor de serviços é possível acompanhar as ati-
vidades de comércio; transporte, armazenagem 
e correios e demais atividades de serviços. Além 
dessas 10 séries, ainda é possível acompanhar 
trimestralmente a evolução do volume de impos-
tos e a série do total do VApb, a partir da estrutura 
de ponderação do VApb, presente nas Contas Re-

INDICADOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA – IAE-FINDES

Capítulo 1

gionais. No Quadro 1 são apresentadas as desa-
gregações disponibilizadas no IAE-Findes.

IAE-Findes

   Valor adicionado (I)

       Agropecuária (II)

       Indústria (III)

          Indústrias extrativas

          Indústrias de transformação

          Energia e saneamento

          Construção

       Serviços (IV)

           Comércio

           Transporte, armazenagem e correio 

           Demais atividades de serviços 

      Impostos (V)

Quadro 1 – Desagregação das atividades do IAE-Findes 

pela ótica da produção

A décima terceira série é o próprio IAE-Findes, 
cujo cálculo é dado pela soma da série mensal 
de impostos líquida de subsídios a produtos (V) 
ao total do valor adicionado (I), por meio da es-
trutura do VApb e do vetor do total de impostos 
líquidos de subsídios, ambos divulgados nas Con-
tas Regionais. Para todas essas agregações são 
consideradas as estruturas de ponderação do 
ano anterior ou no caso de as informações desse 
ano ainda não terem sido divulgadas, é utilizada a 
última publicação disponível.
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, em que:

é o índice de base móvel do total do VApb no trimestre m do ano atual n;

é o VApb em valores correntes da atividade j do ano anterior n-1;

é o total do VApb em valores correntes do ano anterior n-1;

é o índice de base móvel de cada atividade j no trimestre m do ano atual n;

A série encadeada é obtida por meio da transfor-
mação das séries de base móvel. Esse cálculo é 
feito considerando-se um ano específico como 
fixo e evoluindo toda a série histórica de acordo 

com esse ano escolhido. O encadeamento realiza-
do nos dados deste projeto segue o adotado pelas 
CNT, que considera a média do ano anterior como 
referência, conforme descrito na fórmula a seguir:

3.2 Série encadeada

=ISE n,m
j
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j

IBM n,m
j
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.
100

ISE n-1
j

ISE n-1
j ; em que:

é o índice de série encadeada da atividade j no trimestre m do ano atual n;

é o índice de base móvel da atividade j  no trimestre m do ano atual n;

é a média do índice de série encadeada da atividade j do ano anterior n-1;

vidades (agropecuária, indústria e serviços), do valor 
adicionado a preços básicos (VApb) e do IAE-Findes 
é calculada a partir da aplicação desses índices na 
estrutura de ponderação obtida através das infor-
mações de valor adicionado das Contas Regionais, 

desagregadas pela ótica da produção. É aplicada a 
estrutura referente ao ano anterior para a estimação 
dos trimestres do ano atual. A fórmula abaixo mostra, 
genericamente, para o total do VApb, esse processo 
de agregação pela ótica da produção.

Após a agregação dos dados trimestrais em base 
móvel para os três grandes setores de atividade eco-
nômica, a série de impostos a produtos líquidos de 

subsídios e o agregado da economia, torna-se ne-
cessário a realização do processo de encadeamento 
dessas informações.

O IAE-Findes e as séries que o compõem são di-
vulgados de acordo com a seguinte organização: 
(i) números-índices de volume (série encadeada 
e série encadeada ajustada sazonalmente7) e (ii) 

A transformação das informações primárias em 
índices de base móvel segue o procedimento 
adotado nas CNT do IBGE, através da formulação 
de Laspeyres. Este cálculo consiste na elabora-

A transformação das informações em base móvel é 
necessária para que sejam realizadas as agregações 
dos dados de produtos em indicadores de atividades.

, onde:

TRATAMENTO  
DAS INFORMAÇÕES

Capítulo 2

taxas de variação de volume (trimestral e acumu-
lada em 4 trimestres). Abaixo são detalhados os 
procedimentos necessários para a divulgação 
destas informações.

ção de um número-índice móvel em que a média 
do ano anterior é a referência de base da série. 
Abaixo é apresentada a formulação de Laspeyres.

Uma vez calculados os índices de base móvel das ati-
vidades e dos impostos líquidos de subsídios sobre 
produtos, as informações dos grandes setores de ati-

2 O Relatório metodológico das Contas Nacionais Trimestrais (CNT) está 
disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv4425.pdf

3 Para maiores informações acessar: http://unstats.un.org/unsd/nationa-
laccount/sna2008.asp. 

4 A metodologia adotada segue, o mais estritamente possível, a metodo-
logia oficial das CNT, mas há limitações devido a restrições ao acesso a 
determinados níveis de desagregação de algumas informações que são 
disponibilizadas apenas para institutos de estatísticas oficiais por meio de 
acordo de sigilo estatístico. Além disso, há informações disponíveis a nível 
nacional sem disponibilidade a nível regional.

5 O valor adicionado ou valor adicionado bruto, refere-se ao valor econô-
mico adquirido pelos bens e serviços ao serem transformados durante o 
processo de produção. Ele resulta da diferença entre o Valor Bruto da Pro-
dução (VBP) menos o Consumo Intermediário (CI). Para maiores informa-
ções, acesse às notas metodológicas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/
economicas/contas-nacgoionais/9054-contas-regionais-do-brasil.ht-
ml?edicao=26018&t=conceitos-e-metodos

6 A série também pode ser lida como eletricidade e gás, água, esgoto e lim-
peza urbana, é também conhecida como Serviços Industriais de Utilidade 
Pública (SIUP).

7 Não disponível para os impostos, assim como nas CNT.

3.1 Base móvel

.100=

n,mq
i

n-1q
i

IBM
n,m

i

é o índice de base móvel do produto 
i no trimestre m do ano atual n;

IBM
n,m

i

é a quantidade do produto i no  
trimestre m do ano atual n;

n,mq
i

é a quantidade média do produto i 
no ano anterior n-1

n-1q
i
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Como a série do IAE-Findes tem início em 2000, 
os valores da série encadeada referem-se ao 
ano de 1999.8

O ajuste sazonal é realizado para que sejam cal-
culadas as taxas de variações contra períodos 
imediatamente anteriores, sem que o efeito sa-
zonal influencie no resultado. Para isto é utiliza-
do o programa X-13 ARIMA versão 1.1 Build9. 

A partir das séries encadeadas, são calculadas 
e divulgadas as taxas de variação apresentadas 
abaixo. Essas são as taxas mais usuais no acom-

A partir da série encadeada, torna-se possível re-
alizar os cálculos das taxas de variações trimes-
trais (contra mesmo trimestre do ano anterior) e 
acumulada em quatro trimestres (contra os qua-
tro trimestres anteriores).

O processo de ajustamento sazonal das séries 
segue o mesmo modelo utilizado pelo IBGE no 
ajustamento das CNT.10 

panhamento econômico, contudo, a partir das 
séries disponibilizadas, é possível calcular outras 
taxas dependendo da análise a ser realizada.

3.3 Série encadeada com ajuste sazonal

3.4 Taxas de variação

8 Foram utilizadas informações de variação anual do antigo SCR-IBGE, com 
dados de 1985 a 2004 para elaboração da série desde 2000.

9 Para download do programa acessar: https://www.census.gov/srd/www/
x13as/x13down_pc.html

Taxa trimestral

A taxa trimestral é a variação 
percentual do trimestre em re-
lação a igual trimestre do ano 
anterior e é realizada na série 
encadeada.

Taxa acumulada  
em 4 trimestres

A taxa acumulada em 4 trimes-
tres é a variação percentual da 
média dos últimos 4 trimestres 
em relação à média dos 4 tri-
mestres anteriores a estes e é 
feita na série encadeada.

Taxa trimestral  
ajustada sazonalmente

A taxa trimestral dessazonali-
zada é a variação percentual 
do trimestre em t em relação 
ao trimestre em t-1.

Nesta seção são apresentadas as variáveis, e suas 
respectivas fontes, utilizadas na elaboração dos in-
dicadores de valor adicionado das atividades eco-
nômicas do Espírito Santo e da série de impostos 
líquida de subsídios sobre produtos. Conforme já 
citado, a metodologia adotada teve como principal 
referência as Contas Nacionais Trimestrais do Bra-
sil (CNT) do IBGE, embora algumas adaptações te-
nham sido feitas devido à ausência de algumas in-
formações a nível estadual. É importante salientar 
que as variáveis aqui apresentadas podem, e de-
vem ser modificadas sempre que outras variáveis 
emulem de maneira mais aproximada o indicador 
das Contas Regionais do estado.

ESTIMAÇÃO  
DAS ATIVIDADES

Capítulo 4

É importante destacar a extrapolação das infor-
mações, principalmente por indicadores de pro-
dução, para a estimação de indicadores de valor 
adicionado. Um indicador de valor adicionado pela 
ótica da produção deve ser calculado pela subtra-
ção do consumo intermediário de cada atividade 
do total da produção da respectiva atividade. Por 
ausência das informações necessárias para este 
procedimento, são utilizadas como proxies a evo-
lução das informações de produção para a esti-
mação do valor adicionado das atividades.

Os dados coletados para a estimativa do valor 
adicionado da atividade Agropecuária no IAE-Fin-
des referem-se às informações de agricultura (la-
vouras) e pecuária.

A fonte primária de dados para a estimação da 
produção das lavouras é o Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado 
mensalmente pelo IBGE, com estimativas da pro-
dução anual de diversos produtos agrícolas.11 A 
cada mês essas estimativas se alteram e só se 
tornam definitivas quando é publicada a safra 
efetiva do ano. Para a obtenção da distribuição 
mensal da safra estimada para o ano, aplica-se o 
perfil da colheita do Censo Agropecuário de 2006 
de cada produto da lavoura. Após adotado este 

procedimento, as informações são transforma-
das em índices de base móvel.

A produção animal, que compõe a atividade pecuá-
ria é estimada com base na Pesquisa Trimestral do 
Abate de Animais (PTA), divulgada trimestralmente 
pelo IBGE com informações de abate de bovinos, 
de suínos e de frangos. Além dessas informações, 
são utilizados dados da produção de origem ani-
mal do leite e de ovos referente a Pesquisa Trimes-
tral do Leite e da pesquisa de Produção de Ovos 
de Galinha. Essas informações de quantidade são 
transformadas em índices de base móvel.

A estrutura de ponderação para a agregação das 
informações em base móvel, de maneira a se obter 

4.1 Atividade agropecuária

10 Para maiores informações acessar: ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacio-
nais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Ajuste_Sazonal/X13_NasContasTri-
mestrais.pdf
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4.2 Atividade industrial

o indicador da atividade da agropecuária é elabo-
rada de acordo com as informações de valor da 
produção da Produção Agrícola Municipal (PAM), 
divulgada anualmente pelo IBGE, para o caso dos 
produtos da agricultura. Para cada ano utiliza-se a 
ponderação do ano anterior ou, quando esta infor-
mação não estiver disponível, a última divulgada.

Nos produtos da pecuária, foram utilizados, para 
os produtos de origem animal (leite e ovos de ga-
linha), as informações de valor da produção con-
tidas na Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). 
Para os produtos do abate de animais, foi elabo-
rada uma estrutura de ponderação por meio da 
estimação do valor da produção referente aos três 
produtos calculados (bovinos, suínos e frangos). 

A atividade industrial é desagregada em outras quatro 
atividades econômicas classificadas como compo-
nentes do setor industrial, conforme as CNT-IBGE, a 
saber: (i) indústrias extrativas; (ii) indústrias de trans-
formação; (iii) energia e saneamento, e (iv) constru-
ção. Abaixo são apresentadas as fontes de informa-
ção para o cálculo de cada uma dessas atividades.

4.2.1 Atividade de  
indústrias extrativas

A atividade de indústrias extrativas foi estimada 
com base em informações da extração de petróleo 
e gás natural e da pelotização de minério de ferro.

A fonte primária de dados de extração de petróleo 
e gás natural refere-se aos dados de produção do 
Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás 
Natural da Agência Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP) coletados para os 
dois produtos (petróleo e gás natural). 

Para esta estimação foram aplicadoas aos dados 
anuais de quantidade, da PTA, já coletados para a 
medição da evolução da produção desses produ-
tos, as informações de preços dos dados Sispreço, 
produzido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, As-
sistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER). As 
informações utilizadas são da média de preço do 
ano para bovinos, suínos e frangos.

Para a agregação das informações no total da ati-
vidade Agropecuária, foi utilizada a estrutura de 
ponderação do valor adicionado das Contas Regio-
nais para o estado do Espírito Santo. Foi aplicada 
a estrutura do ano anterior para a agregação das 
informações mensais correntes, em base móvel.

Para a estimação de pelotização de minério de 
ferro, foram coletadas as informações dos Resul-
tados Trimestrais da Empresa de Mineração Vale, 
para a série de pelotas.

Para a agregação das informações, é utilizada a 
estrutura de ponderação do Valor da Transforma-
ção Industrial (VTI) divulgada na Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA-Produto) Brasil, no caso da agre-
gação das informações de petróleo e gás natural. 
A agregação dos dados de extração de petróleo e 
gás natural e de pelotização de minério de ferro, é 
feita pelo VTI da PIA-Produto, aplicando-se a es-
trutura do ano anterior às informações mensais 
correntes, em base móvel.

11 Foram coletadas as informações dos seguintes produtos: arroz, café, 
cana de açúcar, laranja, milho, banana, coco da baía, pimenta do reino, to-
mate, abacaxi, alho, batata inglesa, cacau, cebola, feijão, uva e mandioca.

4.2.2 Atividade de  
indústrias de transformação

A fonte primária de dados da atividade de indús-
trias de transformação é a Pesquisa Industrial 
Mensal – Regional (PIM-RG) do Espírito Santo com 
informações de produção para as atividades de (i) 
fabricação de produtos alimentícios, (ii) fabricação 
de celulose, papel e produtos de papel, (iii) fabrica-
ção de produtos de minerais não-metálicos e (iv) 
metalurgia. Além desses dados, foram estimados 
dados para a atividade de (v) fabricação de coque, 
de produtos derivados do petróleo e de biocom-
bustíveis de acordo com os dados de vendas dos 
derivados de combustíveis do petróleo da ANP.

Para a agregação das informações, é utilizada a 
estrutura de ponderação do Valor da Transforma-
ção Industrial (VTI) divulgada na Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA-Empresa) com informações espe-
cíficas para o estado do Espírito Santo. É aplicada 
a estrutura do ano anterior às informações men-
sais correntes, em base móvel.

4.2.3 Energia e saneamento

Nas Contas Regionais há informações disponí-
veis para a atividade de energia e saneamento12, 
desde 2002. Para a estimação desta atividade, foi 

considerada a informação de consumo mensal 
de energia elétrica, em Mwh, da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), para o estado do Espírito 
Santo. Essas informações foram transformadas 
em índice de base móvel.

4.2.4 Atividade de Construção

A estimação da atividade Construção é feita por  
meio das informações de população ocupada do 
estado na atividade de construção da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADC) trimestral do IBGE. Como esses dados 
só estão disponíveis a partir de 2013, tornou-se 
necessária a identificação de outra proxy para os 
meses dos anos anteriores a 2013.

Para estimativa do indicador antes de 2013, foi 
estimada a série de insumos típicos da cons-
trução civil considerando-se as informações 
de base móvel dos demais produtos coletados 
nas outras atividades e aplicada à estrutura de 
ponderação do consumo intermediário da ati-
vidade de Construção do Brasil. Essa informa-
ção é obtida nas Tabelas de Recursos e Usos 
(TRU) e para cada trimestre é aplicada a estru-
tura do ano anterior.

4.3 Atividade de serviços

A atividade de serviços é desagregada em outras 
três atividades econômicas, a saber: (I) comércio; 
(II) transporte, armazenagem e correio e; (III) demais 
atividades de serviços. Abaixo são apresentadas as 
fontes de informação para o cálculo dos produtos 
característicos de cada uma dessas atividades.

4.3.1 Atividade de Comércio 

Para a estimação desta atividade, foi conside-
rado o conceito de margem de comércio.13 De 
acordo com o IBGE define-se margem de co-
mércio como: 
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12 A série também pode ser lida como eletricidade e gás, água, esgoto e lim-
peza urbana, é também conhecida como Serviços Industriais de Utilidade 
Pública (SIUP).

13 Para maiores detalhes sobre o conceito de margem: “Entre o momento e 
lugar de fabricação de um bem e aquele em que este é colocado à disposi-

ção do comprador final, requer-se um complemento de produção, ou seja, a 
parcela referente aos serviços de transporte e de comércio. Estes dois ele-
mentos são componentes da passagem do conceito de preço básico de um 
bem para obter seu preço de aquisição, preço de consumidor. ”IBGE, Nota 
Metodológica nº 21, Margem de Transporte e Comércio, Sistema de Contas 
Nacionais – Brasil Referência 2000, página 2, Rio de Janeiro, Versão 1.

“A margem de comércio é igual ao valor das vendas menos o valor dos bens  
adquiridos para revenda mais a variação real do estoque de bens para revenda. 
Define-se variação real dos estoques como a diferença entre o valor dos estoques 
final e inicial valorados aos preços médios do ano.“

IBGE, Nota Metodológica nº 19, Margens e Impostos, Sistema de Contas Nacionais – 
Brasil Referência 2010, página 2, Rio de Janeiro, 2015.

A informação de margem de comércio é disponibi-
lizada nas Tabelas de Recursos e Usos (TRU) pois 
constituem uma parcela importante na transforma-
ção da oferta de produtos a preços básicos para 
oferta de produtos a preços do consumidor. Como 
as Contas Regionais são disponibilizadas apenas 
pela ótica da produção, não há uma estrutura de 
margem de comércio oficial a nível estadual.

No caso do Espírito Santo, portanto, foi utilizada a 
estrutura de margem de comércio nacional divulga-
da na TRU do Brasil, adotando-se a hipótese de que 
a estrutura da margem por produtos é similar entre 
os estados brasileiros. Com a base de informações 
de todas as demais atividades estimadas neste pro-
jeto, já transformadas em índices de base móvel, é 
aplicada a estrutura de ponderação da margem de 
comércio da TRU, considerando-se para cada tri-
mestre a ser estimado a estrutura do ano anterior.

Adicionalmente, foi considerada a informação do 
índice de volume de vendas do comércio varejista 
ampliado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 
para o estado do Espírito Santo. Essa informação 
foi transformada em índice de base móvel.

As duas séries estimadas foram agregadas con-
siderando-se a hipótese de que a estrutura de 
ponderação tende a se manter estável em um 
período de cinco anos, logo, por meio da minimi-
zação dos desvios das séries em base móvel, foi 
obtida a ponderação entre essas duas séries que 
minimizava a diferença entre a série estimada 
agregada e a das Contas Regionais.  

4.3.2 Atividade de transporte, 
armazenagem e correio

A estimação da atividade Transporte, armaze-
nagem e correio é calculada, a partir de janei-
ro de 2012, com base no índice de volume de 
transportes, serviços auxiliares aos transpor-
tes e correio da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), referente ao estado do Espírito Santo. 
Para o período anterior a 2012, foi utilizada a 
informação da venda de óleo diesel do Espírito 
Santo produzida pela Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP). Essas informações foram trans-
formadas em índice de base móvel.

4.3.3 Demais atividades de serviços

A estimação desta atividade envolve a agregação 
de oito atividades do setor de serviços divulgadas 
desagregadamente no SCR-IBGE, desde 2002. As 
atividades que são agregadas e, aqui, analisadas 
conjuntamente são: (i) alojamento e alimentação, 
(ii) informação e comunicação, (iii) atividades fi-
nanceiras, de seguros e serviços relacionados, 
(iv) atividades imobiliárias, (v) atividades profis-
sionais, científicas e técnicas, administrativas e 
serviços complementares, (vi) administração, de-
fesa, educação e saúde públicas e seguridade so-
cial, (vii) educação e saúde privadas e, (viii) outras 
atividades de serviços.

Abaixo são detalhadas as fontes de informações 
para coleta de dados referentes a estas atividades 
e, ao final é detalhada a agregação dessas informa-
ções na atividade Demais atividades de serviços.

Informação e comunicação

As informações referentes a atividade de infor-
mação e comunicação referem-se ao dado de 
volume, relacionado a esse segmento, divulgados 
na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que tem 
informações disponíveis desde 2012.

Para o período anterior a 2012, foram utilizadas as 
informações de valor da arrecadação, específicas 
do segmento Serviços de comunicação, divulga-
das no Boletim do ICMS do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). A hipótese adotada 
para a utilização desta série é a de que o que foi 
arrecadado no mês atual, foi produzido no mês an-
terior, logo, a série de arrecadação utilizada para a 
estimação do indicador é a série do mês seguinte, 
ou seja, para a estimação do mês de t, é utilizada a 
informação de arrecadação do mês t+1.

Como esta informação é divulgada em termos no-
minais, torna-se necessário fazer o deflacionamen-
to da série a partir do IPCA de Comunicações do 
Rio de Janeiro. A escolha pela utilização do IPCA 
do Rio de Janeiro decorre da ausência do indica-
dor para o Espírito Santo no período referido14.  As 
variações do IPCA do Rio de Janeiro e da Grande 
Vitória, de 2014 a 2019 são bastante aderentes, o 
que justifica a escolha do deflator do Rio de Janei-
ro como proxy do deflator para o Espírito Santo. A 
correlação das séries é de 0,83 e, o desvio médio 
absoluto é de 0,2 p.p, no período analisado.

Após o deflacionamento da série de valor arreca-
dado, esta informação foi transformada em índice 
de base móvel.

Atividades financeiras, de  
seguros e serviços relacionados

Os dados referentes a esta atividade são obtidos a 
partir dos dados da Estatística Bancária Mensal por 
Município (ESTBAN) divulgada pelo Banco Central 
do Brasil (BCB). As variáveis selecionadas referem-se 
aos depósitos bancários e as operações de crédito. 
Estas informações, que estão em valores nominais, 
são deflacionadas pelo índice de preço da atividade, 
divulgado no SCN. Após esse procedimento, esta sé-
rie é transformada em índice de base móvel.

Atividades imobiliárias

Esta atividade abrange os aluguéis de imóveis, 
automóveis e bens móveis (outros meios de 
transporte, máquinas e equipamentos). Os ser-
viços imobiliários são: incorporação, comércio e 
administração de imóveis.

De acordo com a metodologia das Contas Regio-
nais, para o cálculo do indicador desta atividade a 
valores constantes foi utilizada “a variação do nú-
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14 O IPCA da Grande Vitória é divulgado somente a partir de janeiro de 2014.

mero de imóveis da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD) e a variação de pessoal 
ocupado médio no ano na atividade do Cadastro 
Central de Empresas (CEMPRE)”. No entanto, este 
procedimento foi inviabilizado pelas seguintes ra-
zões: a PNAD foi descontinuada em 2015; e, os 
dados do CEMPRE desta atividade não estão dis-
ponibilizados para o estado do Espírito Santo devi-
do ao procedimento de desindentificação da infor-
mação, tendo em vista que o pequeno número de 
informantes permite a identificação da empresa.

Por esta razão, o indicador de valor adicionado 
de Atividades Imobiliárias é estimado estatisti-
camente com as informações do indicador do 
Brasil. Em um primeiro momento, a informação 
oficial das Contas Regionais foi trimestralizada a 
partir da evolução desta atividade nas CNT. Para 
a estimação das informações nos períodos em 
que as Contas Regionais ainda não estão disponí-
veis, é utilizado modelo econométrico com a va-
riável explicativa sendo o indicador das CNT para 
esta atividade.

Atividade de administração,  
defesa, educação e saúde  
públicas e seguridade social

Os dados para a estimação da atividade Admi-
nistração, defesa, educação e saúde públicas e 
seguridade social são estimados a partir de infor-
mações desagregadas dos serviços coletivos da 
administração pública, da educação pública e, da 
saúde pública.

O valor adicionado dos serviços coletivos da ad-
ministração pública é calculado de acordo com 
os dados das projeções das populações mensais 
no dia 1o de cada mês. Para a estimação da edu-
cação pública foram utilizadas as informações de 
matrículas divulgadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (INEP), vinculado ao Ministério da Educação 
(MEC) referentes à creche e aos ensinos pré-fun-
damental, fundamental, médio, especial, educa-
ção de jovens e adultos (EJA) e superior (presen-
cial). Essas informações são agregadas através 
da média aritmética dos seis níveis educacionais. 
Como essa informação é divulgada em termos 
anuais, optou-se por repetir o resultado do ano 
para todos os trimestres desse mesmo ano, su-
pondo-se que o número de matrículas não varia 
no decorrer do mesmo ano.

A saúde pública foi estimada pelos dados de 
produção ambulatorial (quantidade apresentada) 
agregados pelo valor médio de cada procedimen-
to e dados de internações (dias de permanência) 
também agregados pelo valor médio de cada pro-
cedimento. Estas informações são do DataSUS e 
foram agregadas em um único indicador de acor-
do com o valor de cada uma dessas operações.

Atividade de outros  
serviços totais

Esta atividade engloba as quatro atividades a se-
guir, disponibilizadas no SCR-IBGE desde 2002: (i) 
alojamento e alimentação, (ii) atividades profis-
sionais, científicas e técnicas, administrativas e 
serviços complementares, (iii) educação e saúde 
privadas e, (iv) outras atividades de serviços.

Para a estimação da atividade foram utilizados 
dados de alojamento e alimentação referentes as 
informações de população ocupada da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), do IBGE disponibilizada, a nível 
estadual, com informações trimestrais. Como 

essas informações estão disponíveis, em base 
móvel, apenas a partir de 2013, a série histórica 
anterior a esse período, foi reconstruída com os 
dados de população ocupada do Cadastro Cen-
tral das Empresas (CEMPRE) referente a essa 
atividade no Espírito Santo. Como esses dados 
são anuais, a trimestralização desta informa-
ção foi realizada de acordo com a informação 
da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Bra-
sil do segmento de alojamento e alimentação.

Os dados de atividades profissionais, científicas 
e técnicas, administrativas e serviços comple-
mentares são referentes a informação de po-
pulação ocupada, dessa atividade do CEMPRE 
para o Espírito Santo. Como esses dados são 
anuais, a trimestralização desta informação foi 
realizada de acordo com a informação da PME 
e da PMS do Brasil do segmento corresponden-
te. A partir de 2018, devido a não divulgação de 
novos dados do CEMPRE, é utilizada a informa-
ção de volume da PMS dos Serviços profissio-
nais, administrativos e complementares.

As informações de educação privadas são as 
matrículas divulgadas pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC) referentes à creche e aos en-
sinos pré-fundamental, fundamental, médio, 
especial, educação de jovens e adultos (EJA) e 
superior (presencial). Essas informações são 
agregadas por meio da média aritmética dos 
seis níveis educacionais. Como essa informa-
ção é divulgada em termos anuais, optou-se 
por repetir o resultado do ano para todos os 
trimestres desse mesmo ano, supondo-se que 
o número de matrículas não varia no decorrer 
do mesmo ano.

Para a saúde privada, a fonte de informação são 
os dados de produção ambulatorial (quantidade 
apresentada) agregados pelo valor médio de cada 
procedimento e dados de internações (dias de per-
manência) agregados pelo valor médio de cada 
procedimento. Estas informações são do DataSUS 
e foram agregadas em um único indicador de acor-
do com o valor de cada uma dessas operações.

Os outros serviços são estimados com os dados 
de população ocupada, do segmento de mes-
mo nome, da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE 
disponibilizada, a nível estadual, com informa-
ções trimestrais. Como essas informações es-
tão disponíveis, em base móvel, apenas a partir 
de 2013, a série histórica anterior a esse período 
foi reconstruída aplicando-se a variação da série 
de outros serviços do Brasil na série iniciada em 
2013. A série do Brasil foi estimada, neste período, 
com base nas informações da PME.

Após a coleta e tratamento de todas as informa-
ções mencionadas acima, estas séries são trans-
formadas em índices de base móvel e agregadas 
para a obtenção da atividade outros serviços totais.

A partir da estimação da base móvel das ativida-
des listadas acima, é aplicada a estrutura de pon-
deração do valor adicionado dessas atividades no 
SCR-IBGE referente ao ano anterior ao trimestre 
de estimação para a identificação da série da ati-
vidade demais atividades de serviços.
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O IAE-Findes é calculado por meio da soma dos dados do valor 
adicionado total com a série do total de impostos líquidos de sub-
sídios. Para a estimação da série dos impostos, foram utilizados 
os dados já calculados para as atividades anteriormente relatadas.

Foram considerados cinco tributos para o cálculo do indicador dos 
impostos: (i) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), (ii) Im-
posto de Importação (II), (iii) Imposto sobre Serviços de qualquer 
Natureza (ISS), (iv) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e, 
(v) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Para o IPI e o II, foi adotada a série, em base móvel, do total esti-
mado para a indústria de transformação. Para o ISS foi adotada 
a série, em base móvel, do total estimado para o agregado de 
serviços. Para o IOF, foi adotada a série, em base móvel, esti-
mada para as atividades financeiras, de seguros e serviços re-
lacionados. Por fim, para o ICMS, foi utilizada a agregação das 
atividades do total da agropecuária, da indústria, o comércio, 
transporte, armazenagem e correio, informação e comunica-
ção, atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 
atividades imobiliárias e de outros serviços, ponderadas pela 
estrutura de valor adicionado corrente das Contas Regionais. A 
agregação destes cinco tributos foi feita a partir da estrutura do 
valor adicionado de cada atividade selecionada como fonte de 
dados, disponível no SCR-IBGE.

IMPOSTOS LÍQUIDOS 
DE SUBSÍDIOS SOBRE 
PRODUTOS

Capítulo 5

Nesta seção é detalhado o processo de compatibi-
lização das informações estimadas com os dados 
oficiais de PIB do estado produzidos pelo IBGE, no 
Sistema de Contas Regionais (SCR-IBGE).

É fundamental realizar este procedimento tendo 
em vista que as estimativas do IAE-Findes, não 
substituem, em hipótese alguma, o PIB oficial cal-
culado pelo SCR-IBGE. O IAE-Findes é um indica-
dor que antecipa a tendência da economia capixa-
ba, porém tem suas limitações em comparação 
ao cálculo completo realizado pelo IBGE. Portan-
to, quando os resultados oficiais divulgados pelo 
SCR-IBGE são anunciados, torna-se necessária a 
compatibilização das informações do IAE-Findes 
aos números oficiais. Por esta razão, o esforço de 
aperfeiçoamento do indicador deve ser constante 
tendo vistas a trazer melhorias metodológicas.

Para os períodos em que as informações do 
SCR-IBGE já são conhecidas, a compatibilização 
é realizada a partir dos indicadores trimestrais de 
base móvel estimados, desagregados em nove 
séries15. São elaborados indicadores anuais, por  
meio da média dos 4 trimestres do ano de cada 
série, com intuito comparar os resultados esti-
mados e as informações oficiais do SCR-IBGE. 
Aplicando-se a razão entre o indicador de base 
móvel anual do SCR-IBGE e o indicador anual 
de base móvel calculado, para cada ano e para 
cada série, são definidos os coeficientes de ajus-
te a serem aplicados nas séries de base móvel 
estimadas, para os anos em que a informação 
oficial do IBGE já é conhecida.16 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS

Capítulo 6

A partir da aplicação desses coeficientes a cada 
trimestre das séries estimadas, referentes ao ano 
específico do coeficiente estimado, é obtida a sé-
rie histórica trimestral do IAE-Findes compatível 
com a série anual do SCR-IBGE, garantindo que 
sua média anual seja igual ao indicador anual do 
SCR-IBGE. Esse procedimento é refeito a cada 
nova informação anual divulgada no SCR-IBGE. 
De certa forma, esse procedimento trimestraliza 
a informação anual do IBGE pelo comportamento 
trimestral do indicador estimado, em cada série.

Há ainda que se considerar que a informação do 
IAE-Findes antecipa diversos trimestres de infor-
mação, em comparação ao divulgado pelo IBGE. 
Estas informações antecipadas ainda não esta-
rão validadas pela informação do SCR-IBGE. Em 
relação a esses dados, além da coleta e trata-
mento das informações, conforme descrito nas 
seções anteriores, são utilizados procedimen-
tos econométricos com objetivo de minimizar 
os desvios médios anuais dos períodos recen-
tes em que se tornou possível comparar estas 
informações, de maneira a reduzir as possíveis 
divergências entre as séries do IAE-Findes com-
patível com o SCR-IBGE e as séries oficiais do 
SCR-IBGE a serem divulgadas.

15 As séries são: (i) agropecuária, (ii) indústrias extrativas, (iii) indústrias de 
transformação, (iv) energia e saneamento, (v) construção, (vi) comércio, (vii) 
transporte, armazenagem e correio, (viii) demais atividades de serviços e, 
(ix) impostos líquidos de subsídios sobre produtos.

16 O coeficiente de cada ano é aplicado nos meses referentes àquele ano 
específico.
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Cabe destacar que toda a estimação de informações 
é realizada para as informações desagregadas, não 
sendo adotados tais procedimentos para os totais 
da indústria, dos serviços, do valor adicionado e do 
PIB, que são estimados pela ponderação das séries 
já compatibilizadas ao SCR-IBGE. A partir das séries 
desagregadas compatibilizadas, é aplicada a elas a 
estrutura de ponderação, referente a informação do 
ano anterior de cada agregação, oriunda do SCR-I-

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

Capítulo 7

A partir das séries elaboradas é possível se ter 
duas informações complementares úteis para a 
análise da economia: a produtividade do trabalho 

A produtividade do trabalho foi calculada a partir 
da razão entre o valor adicionado e a população 
ocupada.

As séries de valor adicionado foram obtidas 
a partir de duas séries: (I) valor adicionado a 
valores correntes e (II) valor adicionado a pre-
ços do ano anterior (em Reais), divulgadas no 
SCR-IBGE. Foram calculadas, desde 2002, as 
séries de valores a preços de 2017, para os 
três grandes setores de atividade econômica 
e o total do valor adicionado da economia, a 
partir do deflacionamento da informação em 
valores correntes.

17 Conforme explicitado na seção 3

18 No SCR-IBGE não são divulgadas informações de população ocupada 
como é realizado no SCN-IBGE. Por este motivo optou-se pelo cálculo da 
produtividade tanto do Espírito Santo, quanto da brasileira pela população 
ocupada da PNADC para que as estimativas fossem compatíveis e, portan-
to, comparáveis.

(estimada com base na população ocupada) por 
atividade econômica e o produto per capita.

7.1 Produtividade da população ocupada

7.2 Indicador de atividade 
econômica per capita

Com isto, foram obtidas as séries com dados dis-
poníveis apenas até 2017. Para que a série históri-
ca tenha informações disponíveis de 2002 a 2019, 
foram aplicadas as variações anuais dos anos de 
2018 e 2019, estimadas a partir do IAE-ES.

Para a população ocupada, foram utilizadas as 
informações da PNADC trimestral18  referente as 

BGE. Para o período em que a informação do ano 
anterior do SCR-IBGE ainda não esteja disponível, 
utiliza-se a última estrutura disponível.

Após a estimação dos indicadores trimestrais do 
IAE-Findes compatibilizados com o SCR-IBGE são 
feitos os demais procedimentos de encadeamento 
e ajuste sazonal para que sejam realizados os cálcu-
los das taxas de variação na frequência almejada17.

pessoas ocupadas na semana de referência. Após 
o cálculo das informações do ano, realizadas pela 
média das informações de quatro trimestres, ob-
teve-se a informação dos três grandes setores de 
atividade e do total da economia.

O cálculo da produtividade do trabalho consiste 
na divisão do valor adicionado a preços de 2017 
pelo número de pessoas ocupadas na atividade 
referida. Além da comparação com o Brasil, há a 
possibilidade de comparação dessa informação, 
quando apresentarem informações disponíveis 
com outras Unidades da Federação.

Com as informações de valor a preços de 2017, 
estimado conforme citado na seção anterior, para 
o agregado do IAE-Findes, é possível se obter a 
estimativa do IAE-Findes per capita, a partir da di-
visão do PIB pelo total da população residente no 
Espírito Santo. Essa informação pode ser compa-
rada com a do Brasil ou, quando possível, com 
outras Unidades da Federação.
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