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COICOP: Antecedentes, Objetivos e Usos
A Classificação de Consumo Individual de Acordo com a Finalidade
(COICOP, sigla em inglês de Classification Of Individual COnsumption
by Purpose) faz parte de um conjunto de quatro classificações de
finalidades de gastos e que estão integradas no Sistema de Contas
Nacionais desde 1968.
Essas quatro classificações são usadas para analisar o consumo por
diferentes setores institucionais de acordo com a finalidade para a qual
o gasto é realizado.
Essas classificações são as seguintes:
COICOP: Classificação do Consumo Individual de Acordo com a
Finalidade;
COPNI: Classificação dos Objetivos de Instituições Sem Fins
Lucrativos que Servem às Famílias;

COFOG: Classificação das Funções do Governo;
COPP: Classificação das Despesas dos Produtores de Acordo
com o Propósito.

COICOP: Antecedentes, Objetivos e Usos
- O objetivo da COICOP é fornecer uma estrutura de categorias
homogêneas de bens e serviços consideradas como finalidade das
despesas das famílias.
A COICOP distingue as despesas de consumo incorridas, que são
aquelas para o benefício de pessoas ou famílias.
Compreende basicamente despesas incorridas por três setores
institucionais:
• agregados familiares;
• instituições sem fins de lucro a serviço das famílias; e

• governo (despesas que dizem respeito às famílias).

COICOP: Antecedentes, Objetivos e Usos
A COICOP é parte integrante do Sistema de Contas Nacionais e
destina-se também a ser utilizada em outras áreas estatísticas, tais
como:

• pesquisas de orçamentos familiares e análise da quantidade de
consumo das famílias;
• índices de preços ao consumidor;
• comparações internacionais do Produto Interno Bruto (PIB) e seus
componentes através de Paridades de Poder de Compra (PPPs);
• estatísticas relacionadas à cultura, esportes, alimentação e saúde;
• compreender e analisar as despesas relacionadas com o turismo
e para a compilação de estatísticas do turismo e das Contas
Satélite do Turismo.

COICOP 2018: Premissas
1. Para ser utilizada em outras áreas estatísticas a COICOP 2018 precisa
de um maior nível de detalhamento a partir das suas classes;
2. Para manter a comparação entre países em diferentes áreas
estatísticas deve-se manter a estrutura básica da COICOP 2018;
3. A COICOP 2018 segue os conceitos e definições do SCN 2008 e estes
não são necessariamente apropriados para outras aplicações;
4. As finalidades definidas na COICOP 2018 baseiam-se nas
classificações de despesas que os Institutos Nacionais de Estatística
desenvolveram para atender a uma série de aplicações analíticas;
5. Embora a COICOP não esteja estritamente vinculada a nenhum
modelo específico de comportamento do consumidor, a COICOP zela
pela exaustividade e seus usos refletem as diferenças na elasticidaderenda;
6. As classes e subclasses da COICOP também são divididas em
“serviços” (S), “não-duráveis” (ND), “semiduráveis” (SD) e “duráveis”
(D).

COICOP: Processo de revisão
1995-1999 - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) produziu três das quatro classificações de despesas de acordo com a
função do Sistema de Contas Nacionais de 1993, COFOG, COICOP e COPNI.
A Divisão de Estatística das Nações Unidas produziu a quarta classificação,
COPP;
1999 - Primeira versão COICOP 1999;

Technical Subgroup On COICOP – Processo conduzido pelo Eurostat (três
fases)
2011–2013 (Fase 1) – Proposta de revisão e 1ª consulta global
2013–2015 (Fase 2) - Esclarecimento das questões levantadas durante a
1ª consulta global
2016–2017 (Fase 3) – Elaboração de uma nova COICOP revisada e 2ª
consulta global
set/2017 – Homologada pelo “Expert Group on International Statistical
Classifications” - UNSD e denominada “COICOP 2018;
mar/2018 – Endossada na 49ª Sessão da Comissão de Estatística das Nações
Unidas.

COICOP: Estrutura 2018 - Divisões

COICOP 2018: Principais mudanças
-

Maior nível de detalhamento
A COICOP introduz um 4º nível (5 dígitos) denominado Subclasse;
Devido à importância do consumo de alimentos e bebidas no consumo
domiciliar, considerou-se importante dispor de informações mais detalhadas
nesta área.
Além disso um nível adicional de 307 códigos de seis dígitos também está
disponível em um anexo para suplementar a estrutura de subclasses de
cinco dígitos. Este anexo foi preparado pela FAO como uma diretriz para os
países expandirem ainda mais a Divisão 01 em suas versões nacionais;

-

Melhor correspondência entre a COICOP e outras classificações
Vincular a COICOP 2018 e a CPC 2.1 para melhor consistência entre as
duas classificações.

Divisão 06 (Saúde) foi completamente reestruturada de acordo com uma
proposta da Organização Mundial de Saúde e permite um alinhamento da
COICOP com a Classificação Internacional para Contas de Saúde (ICHA) e
sua família de classificações.
Divisão 10 (Serviços de educação) também foram revisados para articular
com a Classificação Internacional de Educação (ISCED 2011).

COICOP 2018: Principais mudanças
- Alterações no nível de divisão (continua)
Manteve-se inalterado na maior parte das Divisões para evitar quebras na
série temporal. No entanto, algumas mudanças no nível de divisão foram
consideradas necessárias;
Divisão 07 (Transporte): anteriormente era voltado ao transporte de
indivíduos, agora, compreende também o serviço de transporte de
mercadorias;

COICOP 1999 x 2018: Exemplo

COICOP 2018: Principais mudanças
- Alterações no nível de divisão (conclusão)
Divisões 08 e 09 foram consideravelmente reorganizadas e agora estão
divididas em Informação e comunicação (08) e Recreação, esporte e
cultura (09).
Devido à sua heterogeneidade, a divisão 12 foi dividida em duas divisões:
• Divisão 12 Seguros e serviços financeiros
• Divisão 13 Cuidados pessoais, proteção social e bens e serviços
diversos

COICOP 2018: Principais mudanças
- Separação entre bens e serviços (quando possível)
Distinção entre bens e serviços sempre que possível e novas classes ou
subclasses para serviços como reparo, manutenção, instalação ou
aluguel de mercadorias.
Geralmente as despesas de reparação incluem os materiais utilizados
para a reparação. No entanto, o custo dos materiais é incluído apenas se
os materiais não forem faturados separadamente.

COICOP 2018: Principais mudanças
- Classificação por durabilidade
A maioria dos países apoiou a distinção de bens em Duráveis,
Semiduráveis e Não Duráveis e Serviços para fins analíticos. A distinção foi
feita no nível de classes e subclasses.
- Modernização da classificação

Revisão para incluir bens e serviços que não existiam na versão anterior.
Da mesma forma, alguns produtos que não existem mais no mercado
também foram excluídos.

COICOP 1999 x 2018: Exemplo

COICOP: Mudanças 1999 x 2018 - Divisões
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