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RESUMO 

 

Este trabalho descreve uma proposta de metodologia para a construção de uma matriz 

insumo-produto para o Estado do Ceará a partir das informações fiscais dos contribuintes do 

ICMS, realiza uma análise dos setores mais significativos da economia do Estado, o nível de 

relacionamento entre os mesmos, os setores mais dependentes de importações e os setores que 

mais exportam. Os dados se referem ao ano de 2016 e foram levantados a partir dos sistemas 

informatizados da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, mais especificamente do 

Sistema de Cadastro de Contribuintes do ICMS, Sistema Nota Fiscal Eletrônica - NFe, 

Sistema de Escrituração Fiscal Digital – EFD e do Sistema de Controle do Trânsito de 

Mercadorias - SITRAM. A partir dos dados consolidados na matriz, foi constatada a 

predominância do setor de comércio como o mais expressivo para a economia do Estado, 

seguido pela indústria de transformação, sendo este setor o principal responsável pelo fluxo 

de comércio interestadual e exportações.  

 

Palavras-Chave: Matriz insumo-produto. Setores econômicos. Indústria. Comércio 

interestadual. Importações. Exportações. 



4 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper describes a proposed methodology for the construction of an input-output matrix 

for the state of Ceará based on the tax information of the ICMS taxpayers. It also presents the 

results obtained and also performs an analysis of the most significant sectors of the state 

economy, the level of relationship between sectors, the sectors most dependent on imports, 

sectors that export most. The data refer to the year 2016 and were collected from the 

computerized systems of the State of Ceará's Treasury Department, more specifically the 

ICMS Taxpayer Registration System, the Electronic Fiscal System - NFe, the Digital Tax 

Filing System - EFD and the Merchandise Transit Control System - SITRAM. From the data 

consolidated in the matrix, we find the predominance of the commerce sector as the most 

expressive for the economy of the state, followed by the manufacturing industry, being this 

sector the main one responsible for the flow of interstate commerce, as well as, for the 

exports. 

 

 Keywords: Input-output matrix. Economic sectors. Industry. Commerce. Interstate 

commerce. Imports. Exports. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma economia funciona, em certa medida, para equacionar a demanda e a oferta 

dentro de uma vasta rede de atividades. A matriz de insumo-produto representa importante 

ferramenta de análise e interpretação da realidade econômica de um país, estado ou região, 

pois nela encontramos, de forma consolidada, um resumo das inúmeras transações 

econômicas realizadas entre os diversos setores da economia para atender a demanda por 

produtos ou serviços da sociedade local, nacional ou de outros países. 

Foi a partir do trabalho seminal de Leontief (1983) que houve o desenvolvimento 

da teoria do insumo-produto. Como o próprio nome sugere, essa teoria permite a identificação 

da interdependência das atividades produtivas no que concerne aos insumos e produtos 

utilizados e decorrentes do processo de produção. Dada a natureza complexa do sistema 

produtivo, a melhor representação dessa teoria é por meio de matrizes, daí o nome Matriz 

Insumo-Produto (MIP). 

Como o processo de produção ocorre no território, um melhor entendimento da 

estrutura de produção em nível regional é um elemento-chave para a realização e aferição de 

políticas públicas de maneira mais acurada, considerando as características dos setores 

produtivos de cada região. A existência de uma Matriz Insumo-Produto permitirá identificar, 

pormenorizadamente, entre outros, os encadeamentos de uma determinada atividade produtiva 

sobre os demais setores da economia.  

Para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma metodologia aplicada às 

bases de dados do fisco estadual de modo a estimar uma matriz insumo-produto para o Estado 

do Ceará utilizando, principalmente, as transações comerciais identificadas através da Nota 

Fiscal Eletrônica e das declarações da Escrita Fiscal Digital – EFD, enviadas mensalmente ao 

fisco pelas empresas.  

A confecção de uma matriz insumo-produto clássica é um projeto de grande 

envergadura, requer uma gama de informações, levantadas e consolidadas por amplas equipes 

especializadas no tratamento dos dados e com um investimento considerável de tempo e 

recursos computacionais. Neste trabalho não houve a pretensão de abranger todas as 

informações que uma matriz insumo-produto requer, os esforços foram limitados ao que se 

poderia obter com as bases de dados citadas e foi construída uma matriz parcial que poderá 

ser estendida em trabalhos posteriores, com o acréscimo de novas bases de dados. Como 

resultado do trabalho, será apresentada adiante uma análise dos setores mais importantes para 
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a economia do estado, os setores mais dependentes de importações, além dos setores que mais 

contribuíram para as exportações no ano de 2016. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho está fundamentado no modelo proposto por W. Leontief, fundador 

da análise de insumo-produto que idealizou o que pode ser considerado uma “fotografia 

econômica” da própria economia. Nesta fotografia são mostrados os relacionamentos entre os 

setores, ou seja, quais setores suprem os outros de produtos ou serviços e quais setores 

compram daqueles. O resultado é uma visão compreensível de como a economia funciona, 

como cada setor torna-se mais ou menos dependente dos outros.  

De uma forma esquemática, pode-se ver, através do diagrama apresentado na 

figura 1, as relações fundamentais do modelo insumo-produto, onde as vendas dos setores 

podem ser utilizadas como insumos dentro do processo produtivo pelos setores compradores 

da economia ou podem ser consumidas pelos componentes da demanda final (famílias, 

governo, investimento, exportações). 

 

Figura 1 – Relações fundamentais de Insumo-Produto 

Fonte: Guilhoto, 2007 

 

A matriz que foi tratada neste trabalho segue o padrão descrito no quadro a seguir, 

o qual representa, de maneira simplificada, uma economia baseada em apenas dois setores. 



13 

 

 

Quadro 1 – Exemplo de uma tabela de Insumo-Produto para uma economia com dois setores  

 Setor 1 Setor 2 
Consumo 

Famílias 
Governo Investimento Exportações Total 

Setor 1 Z11 Z12 C1 G1 I1 E1 X1 

Setor 2 Z21 Z22 C2 G2 I2 E2 X2 

Importação M1 M2 Mc Mg Mi  M 

Impostos T1 T2 Tc Tg Ti Te T 

Valor 

Adicionado 
W1 W2     W 

Total X1 X2 C G I E  
Fonte: Guilhoto, 2007 

Nota: Zij é o fluxo monetário entre os setores i e j; Ci é o consumo das famílias dos produtos do setor i; Gi é o 

gasto do governo junto ao setor i; Ii é a demanda por bens de investimento produzidos no setor i; Ei é o total 

exportado pelo setor i; Xi é o total de produção do setor i; Ti é o total de impostos indiretos líquidos pagos pelo 

setor i; Mi é a importação realizada pelo setor i; Wi é o valor adicionado gerado pelo setor i. 
 

O quadro 1 permite estabelecer a seguinte igualdade: 

  

X1 + X2 + C + G + I + E = X1 + X2 + M + T + W (1) 

 

Não está no escopo deste trabalho calcular a matriz de coeficientes técnicos ou a 

matriz de Leontief propriamente dita, obtida a partir de álgebra matricial aplicada aos dados 

da matriz de insumos e produtos construída obedecendo ao modelo acima, por este motivo, o 

modelo teórico referente a estes cálculos não constarão deste documento. 



14 

 

 

3 BASE DE DADOS 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará apresenta uma gama de sistemas 

informatizados que contemplam uma rica base de dados para estudos econômicos de qualquer 

natureza. Para este trabalho foi definido um escopo inicial contemplando as bases descritas a 

seguir, como uma forma de delimitar as informações mais relevantes para a obtenção dos 

resultados pretendidos.  

 

3.1 Nota Fiscal Eletrônica – NF-e 

 

O presente trabalho tem como base de dados principal as informações contidas 

nas notas fiscais eletrônicas (ver detalhes no Anexo A) emitidas e destinadas a contribuintes 

do ICMS do Estado do Ceará durante o ano de 2016. A partir das notas fiscais de saída de 

cada contribuinte foi realizado o mapeamento do fluxo das vendas de cada setor para o 

respectivo setor comprador, sendo este o principal mecanismo de elaboração da matriz em 

estudo.    

Na referida base também encontramos as notas fiscais emitidas por contribuintes 

de outras unidades da federação, o que permitiu levantar os dados das entradas interestaduais 

de cada setor.   

Para a obtenção das importações foram utilizadas as notas fiscais de entrada 

emitidas pelos próprios contribuintes compradores no momento do desembaraço aduaneiro.  

Foram consideradas somente as notas fiscais cujo CFOP representava operação de 

venda ou devolução, tendo sido desprezadas as notas com CFOP de transferências, remessas, 

retornos, etc. A lista de CFOP utilizados encontra-se detalhada no Anexo D. 

 

3.2 Sistema de Controle do Trânsito de Mercadorias – SITRAM 

 

A base de dados do Sistema de Controle do Trânsito de Mercadorias – SITRAM 

foi utilizada para a obtenção dos tributos que são lançados pelos postos fiscais de fronteira no 

ingresso das mercadorias no Estado do Ceará e que não constam diretamente da nota fiscal, 

tais como o ICMS Antecipado, ICMS Diferencial de Alíquota, ICMS Auto de Infração, etc.  
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3.3 Escrita Fiscal Digital – EFD 

 

Como complemento, utilizamos a base de dados da Escrita Fiscal Digital – EFD, 

que é uma declaração mensal enviada pelos contribuintes para a Receita Federal do Brasil, 

que, por sua vez, transmite os arquivos eletrônicos para as secretarias de fazenda dos estados. 

Estes dados foram utilizados para a obtenção dos registros de investimentos declarados pelos 

próprios contribuintes e para o cálculo do consumo das famílias, através das saídas 

informadas nos cupons fiscais de venda ao consumidor. 

 

3.4 Cadastro de contribuintes do ICMS 

 

Foi utilizado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE dos 

contribuintes participantes em cada umas das operações. A partir do CNAE conseguimos 

identificar os setores a que o contribuinte está associado. Lembramos que nem todo 

destinatário descrito na nota fiscal encontra-se cadastrado na base de contribuintes do ICMS. 

Essa limitação inviabilizou a identificação dos setores de muitas empresas compradoras, para 

contornar este problema, agrupamos essas empresas em uma coluna genérica denominada 

Outros.  
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4 METODOLOGIA 

 

A seguir descreveremos detalhadamente como cada elemento da matriz foi 

calculado.    

 

 4.1 Fluxo monetário entre os setores (Zij) 

 

O fluxo monetário entre os setores Zij, também tratado na literatura como 

consumo intermediário, consiste na aquisição de bens e serviços para a produção de bens e 

serviços finais dos agentes econômicos residentes no território analisado. Os valores foram 

obtidos a partir das notas fiscais de vendas emitidas pelos contribuintes do setor j para os 

contribuintes pertencentes ao setor i. Veja que nas linhas da matriz estão os setores 

vendedores (j) e nas colunas estão os setores compradores (i). Neste cálculo somente foram 

consideradas as operações internas, onde o emitente e o destinatário pertencem ao Estado do 

Ceará. Foram desconsideradas as notas de venda para consumidor final (consumo das 

famílias) e para órgãos públicos (consumo do governo). Do valor total foram subtraídas as 

devoluções de vendas que ocorreram entre os setores, identificadas pelos respectivos CFOPs. 

Também foram subtraídos destes montantes, os valores relativos a aquisição de bens de 

capital, uma vez que estes serão tratados na coluna investimentos, descrita adiante.  

 

4.2 Consumo das famílias de produtos do setor i (Ci) 

 

O consumo das famílias corresponde aos bens e serviços destinados a satisfazer às 

necessidades da população residente no território analisado. Para o cálculo deste item    

utilizamos as notas fiscais emitidas para destinatários identificados como pessoa física 

residentes no estado em conjunto com os cupons fiscais declarados na EFD. A precisão deste 

cálculo depende diretamente da maior ou menor correção dos dados informados pelos 

contribuintes, uma vez que, atualmente, não há como garantir a correção dos mesmos. Com a 

entrada do sistema de emissão de Cupom Fiscal Eletrônico, que se encontra em fase final de 

implantação, estas informações se tornarão bem mais confiáveis.  
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4.3 Gasto do governo junto ao setor i (Gi) 

 

O Gasto do governo representa a demanda da administração pública por bens e 

serviços fornecidos pelos diversos setores da economia. Neste trabalho foi calculado a partir 

das notas fiscais onde o emitente é contribuinte do estado e cujo destinatário é órgão público, 

identificado através do CNAE de número 8411600.  

 

4.4 Demanda por bens de investimento produzidos no setor i (Ii) 

 

Também conhecida como Formação Bruta de Capital Fixo, representa o 

acréscimo ao estoque de capital no período em análise, representando um incremento na 

capacidade produtiva. Neste trabalho, este item foi calculado a partir das notas fiscais 

eletrônicas de entrada declaradas na EFD, onde o emitente é contribuinte do estado e o CFOP 

indica uma aquisição de bem para o ativo imobilizado (1551, 2551, 3551, 1406, 2406). Como 

já dito antes, os valores aqui obtidos foram subtraídos do fluxo monetário entre os setores 

(Zij). 

 

4.5 Total exportado pelo setor i (Ei) 

 

Esta coluna foi dividida em duas com o objetivo de separar as vendas para os 

outros estados do Brasil (saídas interestaduais) das vendas para o exterior (exportações).  

As vendas para os outros estados foram calculadas utilizando-se as notas fiscais 

de saída onde o emitente pertence ao Estado do Ceará e o destinatário pertence a uma das 

unidades da federação que não o Ceará. Também foram consideradas apenas as operações 

com CFOP pertencente ao grupo 6000 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO PARA 

OUTROS ESTADOS. 

As exportações foram calculadas utilizando-se as notas fiscais com emitentes no 

Estado do Ceará e com a UF do destinatário informada com o valor “EX”. Também foram 

consideradas apenas notas com CFOP pertencente ao grupo 7000 – SAÍDAS OU 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR. 
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4.6 Total de produção do setor i (Xi) 

 

Obtido a partir do cálculo abaixo: 

 

Xi =  Zi  +  Ci   +  Gi  +  Ii  +  Ei   (2) 

 

4.7 Total de impostos indiretos líquidos pagos por i (Ti, Tc, Tg, TI, Te) 

 

Calculado a partir dos tributos informados nos respectivos documentos fiscais de 

saída. Na matriz em estudo os impostos foram separados em cinco categorias a saber: ICMS, 

IPI, PIS, COFINS e II. Para a apropriação do tributo foram utilizados os mesmos critérios 

utilizados no levantamento das vendas. Também foram abatidos os impostos informados nos 

documentos fiscais de devolução.  

A rigor, deveríamos subtrair todos os incentivos, subsídios e benefícios fiscais 

concedidos aos contribuintes de cada setor, no entanto, isso não foi possível, uma vez que 

requereria o acréscimo de outras bases de dados não incluídas no escopo inicial do projeto. 

Além disso alguns tributos como PIS, COFINS e IPI são de competência do Governo Federal, 

o que torna difícil a obtenção destes dados. 

 

4.8 Importações realizadas pelo setor i (Mi) 

 

Esta linha da matriz foi dividida em duas com o objetivo de separar as compras 

realizadas de outros estados do Brasil (entradas interestaduais) das compras realizadas no 

exterior (importações).  

As entradas interestaduais foram calculadas utilizando as notas fiscais de venda 

onde a UF do emitente é de outro estado e o destinatário pertence ao Ceará. Deste resultado 

foram descontadas as devoluções de mercadorias realizadas no período. 

Como já citado no item 3.1, para a obtenção das importações foram utilizadas as 

notas fiscais de entrada emitidas pelos próprios contribuintes compradores no momento do 

desembaraço aduaneiro. Também foram consideradas apenas as operações onde as notas 

fiscais apresentavam CFOP pertencente ao grupo 3000 – ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE 

SERVIÇOS DO EXTERIOR. 
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4.9 Valor adicionado gerado pelo setor i (Wi) 

 

O valor adicionado será obtido a partir da equação (1) mostrada no capítulo 2 e 

que transcrevemos a seguir: 

 

X1 + X2 + C + G + I + E = X1 + X2 + M + T + W 

 

Dessa equação temos que: 

 

W = (X1 + X2 + C+ G + I + E) – (X1 + X2 + M + T) (3) 

 

Vemos, portanto, que o valor adicionado será obtido a partir da diferença entre os 

valores totais obtidos nas linhas da matriz (demanda intermediária + demanda final) e os 

valores totais obtidos nas colunas (compras + importações + tributos). Para melhor 

entendimento reveja o modelo descrito no quadro 1.  
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5 RESULTADOS 

 

Para este estudo foram construídas três matrizes, uma consolidada em um nível 

macro com apenas três setores (Anexo B), uma segunda matriz a nível de seção da tabela 

CNAE (Anexo C) que engloba 21 seções e uma terceira a nível de divisão, perfazendo um 

total de 88 agrupamentos de setores da economia. Para essa análise foram utilizados os dados 

obtidos a partir da matriz com 88 setores.  

 

5.1 Principais setores da economia 

 

Iniciaremos com uma análise dos setores com maior significância para a economia 

do Estado. Nessa abordagem foi utilizada a produção total como um indicador da importância 

do setor. Para tanto, foi feita uma classificação dos setores em ordem decrescente do volume 

total de produção (Xi). A seguir, na tabela 1, uma listagem dos valores encontrados. 

 

Tabela 1 – Setores com maior produção total (Valores em R$ milhões) 

DIVISÃO SETOR 
PRODUÇÃO 

TOTAL 
% 

47 Comércio Varejista 38.047,51 26,7782 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas 35.177,80 24,7585 

10 Fabricação de produtos alimentícios 8.980,11 6,3203 

19 Fabricação de coque, de produtos derivados do 

petróleo e de biocombustíveis 8.070,56 5,6801 

45 Comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas 7.742,35 5,4491 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 6.494,72 4,5711 

35 Eletricidade, gás e outras utilidades 4.989,29 3,5115 

11 Fabricação de bebidas 3.715,68 2,6151 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3.160,86 2,2246 

24 Metalurgia 2.748,02 1,9341 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2.660,60 1,8726 

61 Telecomunicações 2.157,79 1,5187 

13 Fabricação de produtos têxteis 2.062,39 1,4515 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 2.050,01 1,4428 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1.978,76 1,3927 

20 Fabricação de produtos químicos 1.807,18 1,2719 

56 Alimentação 1.212,26 0,8532 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 800,39 0,5633 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 1 – Setores com maior produção total (Valores em R$ milhões) 

DIVISÃO SETOR 
PRODUÇÃO 

TOTAL 
% 

25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 696,98 0,4905 

22 Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 667,31 0,4697 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Como resultado temos que a atividade de comércio varejista se destaca, com uma 

participação de mais de 26% do volume total. Em segundo lugar encontramos o comércio 

atacadista com 24,7%. Veja que se juntarmos os dois ramos do comércio em geral, teremos 

uma participação superior a 50% da economia do Estado em 2016.  

 

5.2 Setores com maior dependência de importações 

 

Aqui a análise foi dividida em dois momentos. Em primeiro lugar foram 

analisados os setores que mais adquirem mercadorias dos demais estados da Federação, em 

seguida foi feita a mesma análise levando em consideração as importações de mercadorias de 

outros países. 

 

Tabela 2 – Setores que mais importam de outros estados da Federação (Valores em R$ 

milhões) 

DIVISÃO SETOR 

ENTRADAS 

INTERES-

TADUAIS 

% 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas 15.127,56 30,74 

47 Comércio Varejista 9.382,60 19,07 

45 Comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas 4.896,33 9,95 

35 Eletricidade, gás e outras utilidades 2.743,00 5,57 

10 Fabricação de produtos alimentícios 2.359,80 4,80 

24 Metalurgia 1.797,89 3,65 

 Outros 1.470,25 2,99 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 1.333,70 2,71 

11 Fabricação de bebidas 1.172,14 2,38 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1.068,91 2,17 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 839,00 1,71 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 2 – Setores que mais importam de outros estados da Federação (Valores em R$ 

milhões) 

DIVISÃO SETOR 

ENTRADAS 

INTERES-

TADUAIS 

% 

13 Fabricação de produtos têxteis 772,74 1,57 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 770,03 1,56 

20 Fabricação de produtos químicos 611,12 1,24 

41 Construção de edifícios 594,08 1,21 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 381,95 0,78 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 351,35 0,71 

22 Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 284,91 0,58 

31 Fabricação de móveis 283,86 0,58 

42 Obras de infraestrutura  267,71 0,54 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Novamente há uma predominância do setor de comércio nas aquisições de 

mercadorias de outros estados. Esta é uma característica já bem conhecida dos estudiosos da 

economia cearense, sendo a maior parte das aquisições relacionadas a obtenção de produto 

acabado para consumo interno.  

Com relação às importações de mercadorias do exterior, vemos o setor de 

eletricidade, gás e outras utilidades (35) ascender ao topo da lista. Possivelmente um reflexo 

das aquisições para empreendimentos de energias renováveis, que tem crescido bastante no 

Estado nos últimos anos e utiliza uma boa gama de componentes importados.  

 

Tabela 3 – Setores que mais importam do exterior (Valores em R$ milhões) 

DIVISÃO SETOR 
IMPORTA-

ÇÕES 
% 

35 Eletricidade, gás e outras utilidades 1.498,28 19,59 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas 1.359,89 17,78 

10 Fabricação de produtos alimentícios 1.078,94 14,11 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 939,21 12,28 

24 Metalurgia 642,26 8,40 

20 Fabricação de produtos químicos 516,30 6,75 

13 Fabricação de produtos têxteis 423,47 5,54 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 223,45 2,92 

45 Comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas 146,12 1,91 

47 Comércio Varejista 140,46 1,84 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 3 – Setores que mais importam do exterior (Valores em R$ milhões) 

DIVISÃO SETOR 
IMPORTA-

ÇÕES 
% 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 125,98 1,65 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 121,27 1,59 

21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 95,53 1,25 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 90,49 1,18 

29 Fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 51,15 0,67 

11 Fabricação de bebidas 33,25 0,43 

30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, 

exceto veículos automotores 31,45 0,41 

22 Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 28,40 0,37 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 25,61 0,33 

25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 19,39 0,25 
Fonte: Elaboração do autor 

 

5.3 Setores que mais exportam 

 

Novamente a análise foi dividida levando em consideração as saídas 

interestaduais e em seguida as vendas para o exterior. 

 

Tabela 4 – Setores que mais vendem para outros estados da Federação (Valores em R$ 

milhões) 

DIVISÃO SETOR 

SAÍDAS 

INTERES-

TADUAIS 

% 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 4.905,40 16,53 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas 3.714,18 12,51 

35 Eletricidade, gás e outras utilidades 3.224,24 10,86 

10 Fabricação de produtos alimentícios 2.759,28 9,30 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2.529,20 8,52 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1.876,98 6,32 

24 Metalurgia 1.386,50 4,67 

13 Fabricação de produtos têxteis 1.164,38 3,92 

11 Fabricação de bebidas 1.163,73 3,92 

20 Fabricação de produtos químicos 908,29 3,06 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 735,18 2,48 

47 Comércio Varejista 685,26 2,31 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 4 – Setores que mais vendem para outros estados da Federação (Valores em R$ 

milhões) 

DIVISÃO SETOR 

SAÍDAS 

INTERES-

TADUAIS 

% 

45 Comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas 553,02 1,86 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 384,65 1,30 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 373,55 1,26 

21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 372,84 1,26 

38 Coleta, tratamento e disposição de resíduos; 

recuperação de ... 333,05 1,12 

61 Telecomunicações 277,29 0,93 

25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 243,14 0,82 

22 Fabricação de produtos de borracha e de material 

plástico 223,61 0,75 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Tabela 5 – Setores que mais exportam (Valores em R$ milhões) 

DIVISÃO SETOR 
EXPORTA-

ÇOES 
% 

15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de 

couro, artigos para viagem e calçados 1.168,14 27,10 

24 Metalurgia 823,24 19,10 

10 Fabricação de produtos alimentícios 701,48 16,27 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 347,45 8,06 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e 

motocicletas 297,51 6,90 

35 Eletricidade, gás e outras utilidades 259,85 6,03 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 254,98 5,92 

13 Fabricação de produtos têxteis 135,97 3,15 

32 Fabricação de produtos diversos 84,60 1,96 

3 Pesca e aquicultura  60,84 1,41 

8 Extração de minerais não-metálicos 41,75 0,97 

23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 33,30 0,77 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 17,62 0,41 

19 Fabricação de coque, de produtos derivados do 

petróleo e de biocombustíveis 15,77 0,37 

20 Fabricação de produtos químicos 12,86 0,30 

41 Construção de edifícios 9,36 0,22 

14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 8,95 0,21 

25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos 7,90 0,18 

47 Comércio Varejista 7,24 0,17 

7 Extração de minerais metálicos 4,49 0,10 
Fonte: Elaboração do autor 
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Quando tratamos de saídas interestaduais e comércio exterior, verifica-se que o 

setor de Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couros (15) assume a liderança 

nas duas modalidades de comércio. Esses números refletem políticas públicas que foram 

adotadas no passado visando a atração de indústrias de grande porte para o Estado através da 

concessão de incentivos fiscais. 

Nas tabelas apresentadas procuramos expor uma pequena amostra da riqueza de 

informações que podem ser facilmente levantadas a partir da construção de uma matriz 

insumo-produto. O foco deste trabalho é apresentar uma metodologia viável para a obtenção 

de uma matriz a partir dos dados disponíveis nos sistemas fazendários. Portanto, as análises 

aqui apresentadas têm muito mais a intenção de evidenciar os possíveis usos da referida 

matriz, do que propriamente uma visão crítica do comportamento da economia do Estado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Logo que foram obtidos os primeiros resultados mais consistentes da matriz, ficou 

evidente que para a construção de uma matriz insumo-produto completa haveria a necessidade 

do acréscimo de inúmeras outras bases de dados. Dada a natureza deste trabalho de conclusão 

de um curso de mestrado profissional e os prazos envolvidos, constatou-se, desde logo, a 

inviabilidade de se levantar e processar todas estas bases de dados em tempo hábil.  

Uma consequência da limitação das bases de dados encontra-se no cálculo do 

valor adicionado, que em muitos setores se apresenta com valores negativos, refletindo as 

saídas não computadas no cálculo do mesmo. Esta anomalia se apresenta principalmente em 

setores voltados para a prestação de serviços, onde os insumos são adquiridos através de notas 

fiscais eletrônicas emitidas pelos contribuintes do ICMS (NF-e), mas cujas vendas são 

registradas com notas fiscais de serviço, por contribuintes sujeitos ao ISSQN, de competência 

municipal. Para que o valor adicionado pudesse refletir a realidade destes setores, seria 

necessário incorporar estas bases ao cálculo da matriz. Para tanto seria necessária uma 

parceria com os municípios que utilizam serviços informatizados para o controle daquele 

tributo.  

Uma outra base de dados importante a ser trabalhada é a de notas fiscais de 

energia elétrica e de comunicação. Infelizmente estes setores ainda não estão emitindo seus 

documentos no sistema NF-e. A ausência destes documentos afetou o cálculo do valor 

adicionado, bem como os tributos gerados por estes setores. 

O mesmo problema se observa com o setor de transporte de passageiros. Ao 

observarmos a matriz em nível de divisão (88 setores) encontraremos números negativos para 

os valores adicionados dos setores de transporte terrestre, transporte aéreo e transporte 

aquaviário. Esse problema decorre do fato de os documentos que acobertam essas operações 

ainda não estarem integrados ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
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ANEXO B – MATRIZ INSUMO PRODUTO COM TRÊS SETORES 

 

( A ) ( B ) ( C )

Setor Vendedor/Setor Comprador Agricultura Indústria Serviços

DEMANDA 

INTERMEDIÁRI

A

Consumo 

das famílais

Consumo do 

governo
Investimento

               Saídas                            

Interestaduais                                
Exportações  TOTAL

( A ) Agricultura 163,37 430,38 434,16 1.027,90 438,02 12,88 2,77 546,70 408,29 2.436,56 

( B ) Indústria 200,57 6.117,03 16.607,57 22.925,17 1.328,83 263,87 235,15 20.096,05 3.334,59 48.183,65 

( C ) Serviços 241,92 3.897,62 34.272,61 38.412,14 42.066,58 997,36 365,10 9.040,63 567,42 91.449,23 
Entradas interestaduais 835,18 13.448,69 34.922,20 49.206,07 2.093,08 588,16 2.103,99 0,00 0,00 53.991,30 
Importações 126,19 4.366,30 3.155,44 7.647,93 0,00 0,00 712,20 0,00 0,00 8.360,13 
TOTAL 1.567,24 28.260,00 89.391,98 119.219,22 45.926,50 1.862,27 3.419,20 29.683,38 4.310,29 204.420,86 
ICMS 7,07 4.045,70 1.520,98 5.573,74 1.101,23 29,33 0,73 2.837,98 0,28 9.543,29 
IPI 0,24 239,37 192,23 431,84 38,24 0,10 0,01 330,77 0,00 800,96 
PIS 3,22 165,61 221,46 390,29 52,97 3,79 0,37 320,04 0,08 767,54 
COFINS 12,30 744,91 1.031,60 1.788,81 236,60 17,05 1,70 1.440,82 0,32 3.485,31 
II 0,25 243,27 187,02 430,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,54 
TOTAL  + tributos 1.590,33 33.698,85 92.545,27 127.834,44 47.355,55 1.912,53 3.422,01 34.612,98 4.310,98 219.448,50 
Valor adicionado 850,31 14.533,35 -1.148,66 
TOTAL 2.440,63 48.232,20 91.396,61 

MATRIZ INSUMO PRODUTO  CEARÁ  -   2016 ( Valores em R$ milhões )
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ANEXO C – MATRIZ INSUMO PRODUTO POR SEÇÃO DA TABELA CNAE  

 

 

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) ( L ) ( M ) (N ) ( O ) ( P ) ( Q ) ( R ) ( S ) ( T ) ( U )

Setor Vendedor/Setor Comprador

Agricultura, 

pecuária, 

produção 

florestal, 

pesca e 

aqüicultura

Indústrias 

extrativas

Indústrias de 

transformação

Eletricidade e 

gás

Água, esgoto, 

atividades de 

gestão de 

resíduos e 

descontamin

ação

Construção

Comércio; 

reparação de 

veículos 

automotores e 

motocicletas

Transporte, 

armazenage

m e correio

Alojamento e 

alimentação

Informação e 

comunicação

Atividades 

financeiras, 

de seguros e 

serviços 

relacionados

Atividades 

imobiliárias

Atividades 

profissionais, 

científicas e 

técnicas

Atividades 

administrativa

s e serviços 

complementar

es

Administraç

ão pública, 

defesa e 

seguridade 

social

Educação

Saúde 

humana e 

serviços 

sociais

Artes, 

cultura, 

esporte e 

recreação

Outras 

atividades de 

serviços

Serviços 

domésticos

Organism

os 

internacio

nais e 

outras 

instituiçõe

s 

extraterrit

oriais

Outros
DEMANDA 

INTERMEDIÁRIA

Consumo das 

famílais

Consumo do 

governo
Investimento

               Saídas                            

Interestaduais                                
Exportações  TOTAL

( A )  163,37 0,01 427,76 1,58 0,04 2,61 406,03 0,05 15,25 0,09 0,01 0,08 0,00 1,13 0,00 0,00 0,12 0,00 0,21 0,00 0,00 9,55 1.027,90 438,02 12,88 2,77 546,70 408,29 2.436,56 

( B ) Indústrias extrativas 1,58 36,87 45,93 0,62 1,43 67,79 16,07 1,14 0,47 0,00 0,00 1,10 0,46 2,28 0,00 0,01 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 18,00 194,02 10,69 1,66 2,50 150,62 46,24 405,73 

( C ) Indústrias de transformação 198,92 5,13 4.478,67 98,63 33,39 632,66 15.034,10 341,81 235,89 8,23 2,86 20,08 5,52 62,40 0,11 4,98 32,48 2,76 7,33 0,00 0,00 435,60 21.641,52 1.301,70 260,98 228,42 19.699,96 3.277,07 46.409,65 

( D ) Eletricidade e gás 1,58 0,02 152,72 1.208,74 0,00 1,50 122,26 2,59 1,95 0,00 0,00 3,04 0,00 0,30 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 1.499,35 0,01 0,49 5,36 3.224,24 259,85 4.989,29 

( E ) Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 0,51 0,06 225,90 22,99 64,56 3,16 9,74 0,26 0,22 0,02 0,01 0,03 0,00 2,61 0,00 0,01 0,21 0,00 0,09 0,00 0,00 6,88 337,25 35,15 2,38 0,03 333,75 0,00 708,56 

( F ) Construção 0,07 2,29 25,15 0,83 7,98 822,53 49,48 2,66 0,10 0,01 0,00 0,83 0,19 163,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 13,48 1.089,63 16,44 1,22 4,23 245,47 11,28 1.368,28 

( G ) Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 221,63 68,64 1.977,91 131,49 71,05 861,78 25.955,44 815,21 968,15 95,23 61,28 15,17 15,37 112,51 3,88 13,46 143,64 3,65 49,58 0,00 0,00 2.013,71 33.598,79 40.880,72 892,23 338,62 4.952,46 304,83 80.967,66 

( H ) Transporte, armazenagem e correio 1,66 0,12 189,53 0,31 0,01 4,70 58,39 23,34 0,61 0,06 0,01 0,00 0,02 9,72 0,01 0,00 0,00 0,16 0,06 0,00 0,00 2,99 291,71 11,63 1,75 17,52 38,97 0,00 361,58 

( I ) Alojamento e alimentação 1,78 1,45 63,97 0,93 1,19 66,81 38,14 7,32 36,65 1,04 0,86 0,26 0,24 4,69 0,00 0,35 4,17 0,03 0,24 0,00 0,00 46,88 277,00 1.085,06 70,08 0,68 31,88 1,40 1.466,10 

( J ) Informação e comunicação 1,07 0,07 12,51 0,92 0,08 1,01 439,49 0,84 0,92 1.453,17 0,48 0,03 0,13 1,00 0,06 0,17 0,20 0,04 0,31 0,00 0,00 14,60 1.927,08 42,92 22,39 1,83 304,00 0,07 2.298,29 

( K ) Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 0,14 0,00 0,26 

( L ) Atividades imobiliárias 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,22 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,01 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 5,50 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 5,63 

( M ) Atividades profissionais, científicas e técnicas 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 2,78 0,58 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 10,80 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 15,08 0,08 0,06 0,19 1,73 0,00 17,15 

(N ) Atividades administrativas e serviços complementares 13,74 2,14 61,45 1,77 3,84 197,73 45,00 11,20 6,82 1,69 0,00 5,06 0,95 48,46 0,00 0,20 0,19 0,00 1,00 0,00 0,00 64,84 466,05 10,14 6,22 0,79 148,55 1,26 633,01 

( O ) Administração pública, defesa e seguridade social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,34 0,00 0,38 

( P ) Educação 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,26 0,03 0,04 0,00 0,11 0,00 0,44 

( Q ) Saúde humana e serviços sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 

( R ) Artes, cultura, esporte e recreação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 

( S ) Outras atividades de serviços 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 0,02 0,12 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,78 3,98 0,67 1,43 0,08 5,44 0,00 11,59 

( T ) Serviços domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

( U ) Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros setores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,24 0,00 0,04 0,00 0,37 
Entradas interestaduais 835,18 58,20 12.358,55 2.743,00 120,10 1.031,93 29.406,50 285,28 210,29 227,88 31,79 19,99 44,19 170,38 10,17 14,09 145,86 3,23 19,22 0,00 0,00 1.470,25 49.206,07 2.093,08 588,16 2.103,99 0,00 0,00 53.991,30 
Importações 126,19 4,49 4.351,95 1.498,28 0,32 9,86 1.646,47 0,57 0,59 8,89 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.647,93 0,00 0,00 712,20 0,00 0,00 8.360,13 
TOTAL 1.567,28 179,49 24.374,88 5.710,09 304,00 3.707,09 73.228,65 1.492,32 1.478,01 1.796,31 97,31 65,88 77,89 583,47 14,23 33,38 326,95 9,86 79,53 0,00 0,00 4.102,72 119.229,35 45.926,50 1.862,27 3.419,20 29.684,46 4.310,29 204.432,07 
ICMS 7,07 18,09 4.004,76 282,65 1,28 22,84 1.170,71 5,47 20,21 5,22 0,18 0,40 0,25 2,64 0,31 0,21 3,91 0,08 0,54 0,00 0,00 26,92 5.573,74 1.101,23 29,33 0,73 2.837,98 0,28 9.543,29 
IPI 0,24 0,17 238,82 1,15 0,01 0,38 190,72 0,01 0,03 0,28 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,84 38,24 0,10 0,01 330,77 0,00 800,96 
PIS 3,22 1,03 162,61 17,83 1,80 1,97 184,16 0,05 1,39 16,01 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,30 52,97 3,79 0,37 320,04 0,08 767,55 
COFINS 12,30 4,98 738,80 82,17 7,84 1,13 861,60 0,25 6,19 73,14 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,79 236,60 17,05 1,70 1.440,82 0,32 3.485,29 
II 0,25 0,26 241,90 0,68 0,04 1,11 185,71 0,06 0,07 0,43 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,54 
TOTAL  + tributos 1.590,37 204,01 29.761,78 6.094,57 314,96 3.734,52 75.821,55 1.498,16 1.505,89 1.891,39 97,49 66,28 78,15 586,77 14,54 33,59 330,87 9,94 80,08 0,00 0,00 4.129,64 127.844,56 47.355,55 1.912,53 3.422,01 34.614,06 4.310,98 219.459,70 
Valor adicionado 846,18 201,72 16.647,87 -1.105,29 393,60 -2.366,24 5.146,10 -1.136,58 -39,79 406,90 -97,23 -60,65 -61,00 46,23 -14,16 -33,15 -330,84 -9,86 -68,48 0,00 0,00 -4.129,27 
TOTAL 2.436,56 405,73 46.409,65 4.989,29 708,56 1.368,28 80.967,66 361,58 1.466,10 2.298,29 0,26 5,63 17,15 633,01 0,38 0,44 0,03 0,08 11,59 0,00 0,00 0,37 

MATRIZ INSUMO PRODUTO  CEARÁ  -   2016 ( Valores em R$ milhões )
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ANEXO D – TABELA DE CFOP UTILIZADA NA SELEÇÃO DOS DADOS PARA O 

CÁLCULO DA MATRIZ 

 

VENDAS 

5101 5102 5103 5104 5105 5106 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 

5122 5123 5124 5125 5129 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5301 5302 5303 5304 5305 

5306 5307 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5359 5360 5401 5402 5403 5405 5501 5502 5504 

5505 5551 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5932 5933 5949 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 

6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6122 6123 6124 6125 6129 

6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6351 6352 6353 

6354 6355 6356 6357 6359 6401 6402 6403 6404 6405 6551 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6932 

6933 6949 7101 7102 7127 7501 7551 7651 7654 7667          

DEVOLUÇÕES 

5201 5202 5205 5207 5208 5209 5410 5411 5412 5413 5503 5553 5661 5662 6201 6202 6205 6206 

6207 6208 6209 6210 6410 6411 6412 6413 6553 6661 6662 7201 7202 7211 7556    
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ANEXO E – QUADRO 2 

 

Quadro 2 – CNAE 2.0 

Seção Divisões Descrição CNAE 

A 01 .. 03 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA 

E AQUICULTURA 

B 05 .. 09 INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

C 10 .. 33 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

D 35 .. 35 ELETRICIDADE E GÁS 

E 36 .. 39 
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO 

F 41 .. 43 CONSTRUÇÃO 

G 45 .. 47 
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 

MOTOCICLETAS 

H 49 .. 53 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 

I 55 .. 56 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

J 58 .. 63 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

K 64 .. 66 
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 

L 68 .. 68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

M 69 .. 75 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

N 77 .. 82 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

O 84 .. 84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 

P 85 .. 85 EDUCAÇÃO 

Q 86 .. 88 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 

R 90 .. 93 ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

S 94 .. 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

T 97 .. 97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

U 99 .. 99 
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

EXTRATERRITORIAIS 
Fonte: IBGE 
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ANEXO F – QUADRO 3 

 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

1102 Compra para comercialização 

1111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em 

consignação industrial 

1113 Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em 

consignação mercantil 

1116 Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para 

recebimento futuro 

1117 Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro 

1118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue 

pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem 

1120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 

remetente 

1121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 

remetente 

1122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor 

ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente 

1124 Industrialização efetuada por outra empresa 

1125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para 

utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento  

1126 Compra para utilização na prestação de serviço 

1151 Transferência para industrialização ou produção rural 

1152 Transferência para comercialização 

1153 Transferência de energia elétrica para distribuição 

1154 Transferência para utilização na prestação de serviço 

1201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

1202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

1203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 

Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

1204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

1205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

1206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

1207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

1208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência 

1209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em 

transferência 

1251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

1252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 

1253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 

1254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte 

1255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 

comunicação 

Continua 
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Continuação 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

1256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural 

1257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

1301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza 

1302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial 

1303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial 

1304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de prestador de serviço 

de transporte 

1305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

1306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de produtor rural 

1351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 

1352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 

1353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 

1354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de 

comunicação 

1355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

1356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural 

1360 Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em relação ao 

serviço de transporte 

1401 Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

1403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de 

substituição tributária 

1406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 

substituição tributária 

1407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao 

regime de substituição tributária 

1408 Transferência para industrialização ou produção rural em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

1409 Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

1410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária 

1411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

1414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 

estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 

tributária 

1415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda 

fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de 

substituição tributária 

Continua 
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Continuação 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

1451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 

1452 Retorno de insumo não utilizado na produção 

1501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

1503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de 

exportação, de produção do estabelecimento 

1504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de 

exportação, adquirida ou recebida de terceiros 

1505 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias remetidas para 

formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo 

próprio estabelecimento. 

1506 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou 

recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação. 

1551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

1552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

1553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

1554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento 

1555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 

estabelecimento 

1556 Compra de material para uso ou consumo 

1557 Transferência de material para uso ou consumo 

1601 Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS 

1602 Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro 

estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de ICMS 

1603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

1604 Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado 

1605 Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

1651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente 

1652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

1653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

1658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização 

1659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização 

1660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização 

subsequente 

1661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização 

1662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou 

usuário final 

1663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

1664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

1901 Entrada para industrialização por encomenda 

1902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

1903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido 

processo 

Continua 
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Continuação 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

1904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

1905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém 

geral 

1906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

1907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém 

geral 

1908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 

1909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 

1910 Entrada de bonificação, doação ou brinde (Obs: 50 p/ Merc. Comercialização e 98 

p/ Merc. p/Consumo) 

1911 Entrada de amostra grátis 

1912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

1913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração 

1914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 

1915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

1916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 

1917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

1918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial 

1919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, 

remetida antes em consignação mercantil ou industrial 

1920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

1921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

1922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 

recebimento futuro 

1923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem 

1924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 

quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

1925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do 

adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

1926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de 

formação de kit ou de sua desagregação 

1931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 

responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da 

mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou 

por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

1932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa 

daquela onde inscrito o prestador. 

1933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

1949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 

2102 Compra para comercialização 

2111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em 

consignação industrial 

Continua 
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Continuação 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

2101 Compra para industrialização ou produção rural 

2113 Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em 

consignação mercantil 

2116 Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para 

recebimento futuro 

2117 Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro 

2118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue 

pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem 

2120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 

remetente 

2121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor 

remetente 

2122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor 

ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente 

2124 Industrialização efetuada por outra empresa 

2125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para 

utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento  

2126 Compra para utilização na prestação de serviço 

2151 Transferência para industrialização ou produção rural 

2152 Transferência para comercialização 

2153 Transferência de energia elétrica para distribuição 

2154 Transferência para utilização na prestação de serviço 

2201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

2202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

2203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 

Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

2204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

2205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

2206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

2207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

2208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência 

2209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em 

transferência 

2251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

2252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 

2253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 

2254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte 

2255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de 

comunicação 

2257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

2301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza 

Continua 
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Continuação 

Quadro 3 – Tabela CFOP 

CFOP DESCRIÇÃO 

2256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural 

2302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial 

2303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial 

2304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de prestador de serviço 

de transporte 

2305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

2306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de produtor rural 

2351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 

2352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 

2353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 

2354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de 

comunicação 

2355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

2356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural 

2401 Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

2403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de 

substituição tributária 

2406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 

substituição tributária 

2407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao 

regime de substituição tributária 

2408 Transferência para industrialização ou produção rural em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

2409 Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

2410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária 

2411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

2414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 

estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição 

tributária 

2415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda 

fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de 

substituição tributária 

2501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

2503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de 

exportação, de produção do estabelecimento 

2504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de 

exportação, adquirida ou recebida de terceiros 
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2505 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias remetidas para 

formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo 

próprio estabelecimento. 

2506 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou 

recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação. 

2551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

2552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

2553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

2554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento 

2555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 

estabelecimento 

2556 Compra de material para uso ou consumo 

2557 Transferência de material para uso ou consumo 

2603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

2651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente 

2652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

2653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

2658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização 

2659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização 

2660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização 

subsequente 

2661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização 

2662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou 

usuário final 

2663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

2664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

2901 Entrada para industrialização por encomenda 

2902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

2903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido 

processo 

2904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

2905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém 

geral 

2906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

2907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém 

geral 

2908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 

2909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 

2910 Entrada de bonificação, doação ou brinde (Obs: 50 p/Merc. Comercialização e 98 

p/Merc. p/Consumo) 

2911 Entrada de amostra grátis 

2912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

2913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração 

2914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 
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2915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

2916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 

2917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

2918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial 

2919 Devol. simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, 

remetida anter. em consignação mercantil ou industrial 

2920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

2921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

2922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 

recebimento futuro 

2923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem 

2924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 

quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

2925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do 

adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

2931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 

responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da 

mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou 

por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

2932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa 

daquela onde inscrito o prestador. 

2933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

2949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 

3101 Compra para industrialização ou produção rural 

3102 Compra para comercialização 

3126 Compra para utilização na prestação de serviço 

3127 Compra para industrialização sob o regime de drawback 

3201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

3202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

3205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

3206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

3207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

3211 Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback 

3251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

3301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma 

natureza 

3351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 

3352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 

3353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 

3354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de 

comunicação 

3355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 
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3356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural 

3503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de 

exportação, de produção do estabelecimento 

3551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

3553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

3556 Compra de material para uso ou consumo 

3651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente 

3652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

3653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

3930 Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial 

aduaneiro de admissão temporária 

3949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 

5101 Venda de produção do estabelecimento 

5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

5103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento 

5104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do 

estabelecimento 

5105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar 

5106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele 

transitar 

5109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou 

Áreas de Livre Comércio 

5110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca 

de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

5111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação 

industrial 

5112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida anteriormente 

em consignação industrial 

5113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação 

mercantil 

5114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida anteriormente 

em consignação mercantil 

5115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente 

em consignação mercantil 

5116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega 

futura 

5117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda 

para entrega futura 

5118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem 

do adquirente originário, em venda à ordem 

5119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 

por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem 

5120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 

pelo vendedor remetente, em venda à ordem 
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5122 Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e 

ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente 

5123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

5124 Industrialização efetuada para outra empresa 

5125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para 

utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento 

adquirente da mercadoria 

5150 Transferências de produção própria ou de terceiros 

5151 Transferência de produção do estabelecimento 

5152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

5153 Transferência de energia elétrica 

5155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar 

5156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por 

ele transitar 

5201 Devolução de compra para industrialização ou produção rural 

5202 Devolução de compra para comercialização 

5205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 

5206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

5207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

5208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou 

produção rural 

5209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização 

5210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

5251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

5252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial 

5253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial 

5254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de transporte 

5255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 

comunicação 

5256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural 

5257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

5258 Venda de energia elétrica a não contribuinte 

5301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza 

5302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 

5303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial 

5304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de 

transporte 

5305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

5306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural 

5307 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte 

5351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 
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5352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial 

5353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 

5354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de 

comunicação 

5355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

5356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural 

5357 Prestação de serviço de transporte a não contribuinte 

5359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte quando a 

mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal. 

5360 Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço 

de transporte 

5401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 

regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto 

5402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de 

substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo 

produto 

5403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 

contribuinte substituto 

5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 

contribuinte substituído 

5408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito 

ao regime de substituição tributária 

5409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5410 Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita 

ao regime de substituição tributária 

5412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

5413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

5414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em 

operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

5415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 

estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária 

5451 Remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor 

5501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação 

5502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 

exportação 
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5503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

5504 Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos 

industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

5505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de 

lote de exportação 

5551 Venda de bem do ativo imobilizado 

5552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

5553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

5554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento 

5555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no 

estabelecimento 

5556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

5557 Transferência de material de uso ou consumo 

5601 Transferência de crédito de ICMS acumulado 

5602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma 

empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS 

5603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

5605 Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma 

empresa. 

5606 Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por compensação de débitos 

fiscais. 

5651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à 

industrialização subsequente 

5652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à 

comercialização 

5653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a 

consumidor ou usuário final 

5654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

à industrialização subsequente 

5655 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

à comercialização 

5656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

a consumidor ou usuário final 

5657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para 

venda fora do estabelecimento 

5658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento  

5659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro 

5660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

industrialização subsequente 

5661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

comercialização 

5662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou 

usuário final 
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5663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

5664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

5665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

5666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido 

para armazenagem 

5667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido 

em outra unidade da Federação 

5901 Remessa para industrialização por encomenda 

5902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

5903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido 

processo 

5904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

5905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

5906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

5907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém 

geral 

5908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 

5909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 

5910 Remessa em bonificação, doação ou brinde (Não é Receita que só acontecerá com 

a Venda) 

5911 Remessa de amostra grátis 

5912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração 

5913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

5914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

5915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

5916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

5917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

5918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

5919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, 

recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

5920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

5921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

5922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para 

entrega futura 

5923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem 

5924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 

quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

5925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do 

adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

5926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de 

formação de kit ou de sua desagregação 

5927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou 

deterioração 
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5928 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da 

atividade da empresa 

5929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a 

operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal - ECF 

5931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto 

por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo 

serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador 

não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço 

5932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa 

daquela onde inscrito o prestador 

5933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

6101 Venda de produção do estabelecimento 

6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

6103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento 

6104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do 

estabelecimento 

6105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar 

6106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele 

transitar 

6107 Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte 

6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não 

contribuinte 

6109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou 

Áreas de Livre Comércio 

6110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca 

de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

6111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação 

industrial 

6112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida anteriormente 

em consignação industrial 

6113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação 

mercantil 

6114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida anteriormente 

em consignação mercantil 

6115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente 

em consignação mercantil 

6116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega 

futura 

6117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda 

para entrega futura 

6118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem 

do adquirente originário, em venda à ordem 
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6119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 

por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem 

6120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 

pelo vendedor remetente, em venda à ordem 

6122 Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e 

ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente 

6123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

6124 Industrialização efetuada para outra empresa 

6125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para 

utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento 

adquirente da mercadoria 

6150 Transferências de produção própria ou de terceiros 

6151 Transferência de produção do estabelecimento 

6152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

6153 Transferência de energia elétrica 

6155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar 

6156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por 

ele transitar 

6201 Devolução de compra para industrialização ou produção rural 

6202 Devolução de compra para comercialização 

6205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 

6206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

6207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

6208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou 

produção rural 

6209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização 

6210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

6251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

6252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial 

6253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial 

6254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de transporte 

6255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço de 

comunicação 

6256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural 

6257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

6258 Venda de energia elétrica a não contribuinte 

6301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza 

6302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 

6303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial 

6304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de 

transporte 
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6305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

6306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural 

6307 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte 

6351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza 

6352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial 

6353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 

6354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de 

comunicação 

6355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de 

distribuidora de energia elétrica 

6356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural 

6357 Prestação de serviço de transporte a não contribuinte 

6359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte quando a 

mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal. 

6360 Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço 

de transporte 

6401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao 

regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto 

6402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de 

substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo 

produto 

6403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de 

contribuinte substituto 

6404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já 

tenha sido retido anteriormente 

6408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito 

ao regime de substituição tributária 

6409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

6410 Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

6411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita 

ao regime de substituição tributária 

6412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

6413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

6414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em 

operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

6415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 

estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária 
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6501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação 

6502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 

exportação 

6503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

6504 Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos 

industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

6505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de 

lote de exportação 

6551 Venda de bem do ativo imobilizado 

6552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

6553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

6554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento 

6555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no 

estabelecimento 

6556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

6557 Transferência de material de uso ou consumo 

6603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

6651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à 

industrialização subsequente 

6652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à 

comercialização 

6653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado a 

consumidor ou usuário final 

6654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

à industrialização subsequente 

6655 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

à comercialização 

6656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

a consumidor ou usuário final 

6657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para 

venda fora do estabelecimento 

6658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento  

6659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro 

6660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

industrialização subsequente 

6661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

comercialização 

6662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou 

usuário final 

6663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

6664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

6665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

6666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido 

para armazenagem 
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6667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido 

em outra unidade da Federação diferente da que ocorrer o consumo 

6901 Remessa para industrialização por encomenda 

6902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

6903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido 

processo 

6904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

6905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

6906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

6907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém 

geral 

6908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 

6909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 

6910 Remessa em bonificação, doação ou brinde (Não é Receita que só acontecerá com 

a Venda) 

6911 Remessa de amostra grátis 

6912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração 

6913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

6914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

6915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

6916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

6917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

6918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

6919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, 

recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

6920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

6921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

6922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para 

entrega futura 

6923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem 

6924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 

quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

6925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do 

adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

6929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a 

operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal - ECF 

6931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto 

por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo 

serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador 

não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço 

6932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa 

daquela onde inscrito o prestador 
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6933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

6949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

7101 Venda de produção do estabelecimento 

7102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

7105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar 

7106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele 

transitar 

7127 Venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback 

7201 Devolução de compra para industrialização ou produção rural 

7202 Devolução de compra para comercialização 

7205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 

7206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

7207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

7210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

7211 Devolução de compras para industrialização sob o regime de drawback 

7251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

7301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza 

7358 Prestação de serviço de transporte 

7501 Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação 

7551 Venda de bem do ativo imobilizado 

7553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

7556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

7651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento destinado à 

industrialização subsequente 

7654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado 

à industrialização subsequente 

7667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final 

7930 Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha ocorrido sob 

amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária 

7949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 
              Fonte: IBGE. 


