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A COICOP - Classification of Individual Consumption According to Purpose - tem por
objetivo classi�car as despesas de consumo individual segundo �nalidade. Inclui despesas
incorridas por três setores institucionais: agregados familiares, instituições sem �ns de
lucro a serviço das famílias; e governo, as despesas que dizem respeito às famílias. É uma
classi�cação de referência que pertencente à Família Internacional de Classificações.
A COICOP é elaborada e mantida pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (DENU). É
parte integrante do Sistema de Contas Nacionais (SCN). A COICOP também é destinada ao
uso nas pesquisas de orçamentos familiares, índices de preços ao consumidor e
comparações internacionais de preços e volume do produto interno bruto (PIB). Para
atender a todos esses usos, a estrutura básica da COICOP precisa ter um maior nível de
detalhamento, pela subdivisão das classes. Em termos de comparabilidade entre os países
e nas estatísticas de diferentes áreas, recomenda-se que a estrutura básica da COICOP
seja mantida.
Em 2008, com a entrada em vigor do novo manual do SCN, houve necessidade de
discussão de uma revisão para a COICOP 1999, referenciada ao SCN 1993, de modo a
evitar con�itos com a implementação do SCN 2008.
Em 2013 um Subgrupo Técnico para a COICOP (TSG-COICOP) foi formado, presidido pelo
Eurostat, para apoiar a DENU na preparação de uma pesquisa global em que envolveu 78
países e 4 organizações internacionais. Os resultados mostraram que os países eram
favoráveis a uma atualização ou revisão da COICOP. Este processo foi �nalizado em 2017
com a elaboração de um draft da COICOP 2018 que, em março de 2018, foi aprovado pela
Comissão de Estatísticas das Nações Unidas para uso como padrão internacional.
O objetivo desta exposição é apresentar em linhas gerais as principais alterações
introduzidas na COICOP 2018, tais como: a introdução de um nível de 5 dígitos (subclasse);
a busca na separação entre bens e serviços e; a melhor correspondência com a Central
Product Classi�cation – CPC, entre outros aspectos.


