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Versão Revisada 2

Correção dos três principais setores da indústria do estado de São Paulo. Correção de texto dos 
comentários sobre a variação na participação da indústria no PIB dos estados entre 2002 e 2012: 
Estados do Piauí; do Rio Grande do Norte; de Minas Gerais; do Rio de Janeiro; de Santa Catarina e 
de Goiás.

Mudanças entre a versão revisada 1 e a versão revisada 2:

1) Principais setores da indústria de São Paulo
•  Versão revisada 1: Alimentos (15,0%); Derivados de petróleo e biocombustíveis (10,6%) e 

Químicos (8,5%). 
•  Versão revisada 2: Alimentos (15,0%); Veículos automotores (12,8%) e Derivados de 

petróleo e biocombustíveis (10,7%).

2) Nos estados do Piauí (p. 59), de Minas Gerais (p. 109), do Rio de Janeiro (p. 121), de Santa Catarina 
(p. 141) e de Goiás (p.167), onde se lia “é a perda de participação da indústria no total do PIB do 
estado entre 2002 e 2012”, na versão corrigida agora se lê “é o ganho de participação da indústria 
no total do PIB do estado entre 2002 e 2012”. Não houve mudança nos percentuais.

3) No estado do Rio Grande do Norte (p.71), onde se lia “é o ganho de participação da indústria no 
total do PIB do estado entre 2002 e 2012” agora se lê “ é a perda de participação da indústria no total 
do PIB do estado entre 2002 e 2012”. Não houve mudança nos percentuais.

Versão revisada 1:

Atualização dos dados relativos ao PIB dos estados, em razão da divulgação das Contas Nacionais 
Regionais de 2012, IBGE. Também foram modificados os procedimentos de cálculo da participação 
dos setores de atividade na indústria e substituída a variável PIB total do estado pelo valor adicional 
total do estado. 

Com relação ao peso dos setores de atividades das indústrias extrativa e de transformação, os 
percentuais apresentados na versão original foram construídos com base na produção total (valor 
bruto da produção). Os novos percentuais são calculados com base no valor da transformação 
industrial, disponível da Pesquisa Industrial Anual do IBGE e que serve como estimativa do valor 
adicionado.  O ano de referência permanece 2012.

No caso do PIB total de cada estado, o valor utilizado anteriormente também incluía os tributos o 
que, em função das diferenças nos sistemas tributários estaduais, gera distorções nas comparações 
regionais. Desse modo, substituímos o PIB total de cada estado pelo valor adicionado. 
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Mudanças entre a versão original e a versão revisada 1:

1) Apenas o ano de referência (de 2011 para 2012)
• PIB industrial – R$ milhões (valor adicionado bruto) 
• Participação do estado no PIB industrial - % 
• Variação na participação do estado no PIB industrial – p.p. 
• Relação “ICMS da indústria/PIB industrial” - %

2) Forma de cálculo e ano de referência (de 2011 para 2012)
•  PIB – R$ milhões
•  Participação no PIB brasileiro  - %
•  Participação da indústria no PIB do estado,  da região e do Brasil  - %
•  Variação na participação da indústria no PIB do estado, da região e do Brasil - p.p.

3) Apenas a fórmula de cálculo
• Setores com maior participação no PIB da indústria

As informações modificadas na revisão 1 da publicação foram:
• Todas as linhas da sessão PIB das tabelas de estatísticas de cada estado (Tabelas de 1 a 27)
• A linha Relação “ICMS da indústria/PIB industrial” - % das tabelas de estatísticas de cada 

estado (Tabelas 1 a 27)
• Tabelas 2 a 6 do Apêndice A - Ranking dos estados
• Tabela 29 do Apêndice A – Ranking dos estados
• Texto e valores da primeira e segunda páginas do resumo de cada estado, no que diz 

respeito às variáveis listadas acima


