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RESUMO 

 

A contabilidade do crescimento pelo lado da demanda estuda como são atribuídas as 

contribuições dos componentes da demanda agregada no Produto Interno Bruto (PIB) de um 

país. Tradicionalmente, os organismos internacionais e nacionais utilizam o método tradicional 

para calcular tais contribuições. Entretanto, esse método não leva em consideração o efeito da 

indução das importações pelos diversos componentes da demanda agregada. Como alternativa 

a esse método são apresentados outros que buscam considerar esse efeito: alternativo, proposto 

pot Lara (2013), da atribuição, presente em Kranendonk e Verbruggen (2005) e Hoekstra e van 

der Helm (2010), e o método do supermultiplicador sraffiano, de Freitas e Dweck (2013). É 

realizada uma síntese desses métodos, demonstrando as convergências e divergências entre 

eles. Além disso, como objetivo de contribuir para a temática é desenvolvido o método da 

distribuição, que tem como objetivo distribuir as importações para os diversos componentes da 

demanda agregada, através das informações dispostas nas matrizes insumo-produto e Tabelas 

de Recursos e Usos. A partir desse método são contabilizadas as contribuições ao crescimento 

dos agregados macroeconômicos para o Brasil de 2001 a 2009. Além disso, é realizada uma 

comparação com o método tradicional, compreendendo as razões das diferenças nas 

contribuições. Posteriormente foram realizadas comparações entre as contribuições da demanda 

agregada e dos setores doméstico e externo calculadas para diversos métodos. Foi verificado 

que os métodos existentes na literatura não são suficientes para tratar da desagregação das 

importações, e dadas as alternativas de contribuição para o crescimento apresentado ao longo 

deste trabalho, acredita-se que o método de distribuição fornece as melhores estimativas para a 

contabilização das contribuições pelo lado da demanda agregada. Em particular, a principal 

vantagem desse método em relação aos outros é a repartição da contribuição das importações 

nos componente da demanda agregada, o que permite a análise da contribuição de cada 

componente para o crescimento do PIB. Dessa forma, este tipo de análise ajuda a estudar o 

padrão de crescimento da economia brasileira, não apenas do ponto de vista teórico, mas 

também empírico e base para a decisão de política econômica. 

 

 

Palavras-chave: Contabilidade do crescimento. Contribuições ao crescimento. Matriz insumo-

produto. Importações por categoria da demanda agregada. 

  



 

 

 

 

Abstract 

The demand side growth accounting studies the demand aggregate component contributions in 

the Gross Domestic Product (GDP). Traditionally, international and national organizations that 

uses the traditional method for calculating such contributions. However, this method does not 

take into account the effect the induction of imports by the various components of aggregate 

demand on the calculation of these. As an alternative to this method are presented others studies 

that consider this effect, as the alternative method proposed by Lara (2013), the attribution 

method, proposed by Kranendonk and Verbruggen (2005) and Hoekstra and van der Helm 

(2010), and the method the sraffian supermultiplier, by Freitas and Dweck (2013). Was made a 

summary of these methods, demonstrating the similarities and differences between them. Also, 

in the aim to contribute to the study of the subject was developed the “method of distribution 

of imports” that aims to distribute imports for the various components of aggregate demand, 

through the information set forth in the input-output matrices and tables of resources and uses. 

Were accounted the contributions to the growth of macroeconomic aggregates for Brazil from 

2001 to 2009 using the method of distribution, and realized comparison with the traditional 

method, understanding the reasons for the differences in contributions. Later was done 

comparisons with all the methods presented in this work, between the calculated contributions 

to the growth of the components of aggregate demand and the domestic and external sectors. 

Was verified that the methods that exist in the literature was not enough to deal with this 

question, and given the alternatives for contributions to the growth presented throughout this 

work, it is believed that the method of distribution provides the best estimates for the account 

of contributions by aggregate demand sector. In particular, the main advantage of this method 

to the others is the breakdown of the contribution of imports, separated by aggregate demand 

component, which allows the analysis of contribution of each component to GDP growth. Thus, 

this type of analysis helps to study the pattern of growth of the Brazilian economy, not just the 

theoretical point of view, but also empirical and basis for the decision to economic policies. 

 

Keywords: Growth Accounting. Contributions to growth. Input-output matrix. Imports by 

category of aggregate demand. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da Contabilidade Social, após as ideias originais de Keynes a esse 

respeito e o nascimento da Macroeconomia enquanto corpo autônomo, tem sido fundamental 

entender de que forma os agregados macroeconômicos se comportam ao longo do tempo. Tal 

papel coube essencialmente aos estudiosos da Contabilidade Nacional ou Social. Porém, 

quando consideradas as contribuições dos componentes da demanda agregada ao crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), é necessário um refinamento posterior para que se possa 

mensurar adequadamente tais participações.  

Tal problema surge essencialmente em decorrência da forma pela qual as importações 

são atribuídas aos demais componentes da demanda agregada. A metodologia atual empregada 

pelos principais organismos internacionais de estatística consiste em atribuir às exportações 

toda a dedução das importações (LARA, 2013; HOEKSTRA; VAN DER HELM, 2010; 

KRANENDONK; VERBRUGGEN, 2005). Embora esse método simples tenha várias 

vantagens, ele gera dificuldades aos que estão interessados em captar com precisão a 

contribuição de cada componente específico da demanda agregada para o crescimento.  

Tais distorções são causadas porque as importações não são compostas exclusivamente 

por bens intermediários que se incorporarão integralmente a bens que serão posteriormente 

exportados. Pelo contrário, em geral parte significativa das importações de um país costuma ser 

composta por bens finais de consumo ou investimento, ou ainda por bens intermediários que, 

depois de processados, se agregarão a outras categorias de bens finais. Diante disso, a 

metodologia tradicional acaba distorcendo também a interpretação dos efeitos e das magnitudes 

de eventuais políticas econômicas que tentam estimular certos setores ou componentes da 

demanda agregada para promover o crescimento econômico.  

No contexto de crise econômica e social que se iniciou em 2007 e se alastra até os dias 

atuais e assume as mais diversas formas, tem-se impactos significativos sobre a teoria 

econômica e a forma com que as políticas econômicas são pensadas e implantadas. Assim, 

conhecer quais os efeitos desagregados das políticas econômicas adotadas sobre os diversos 

componentes do PIB é fundamental para fornecer embasamento para que tais ações sejam 

colocadas em prática, na busca de uma trajetória de crescimento equilibrada e planejada. Mas, 

para que tais políticas sejam implementadas de maneira adequada, são necessárias informações 

em um nível de desagregação maior. 
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Assim, tendo como objetivo contribuir nesse contexto de decisões de política 

econômica, o objetivo geral desse trabalho é analisar a decomposição do crescimento pelo lado 

da demanda agregada, verificando de que maneira esse tema é tratado na literatura e 

empiricamente para o Brasil, de 2000 a 2009. Para atingir esse objetivo geral, têm-se três 

objetivos específicos: 

i. Discutir a problemática da decomposição do crescimento pelo lado da demanda, 

identificando as possíveis soluções existentes na literatura, bem como suas 

implicações. 

ii. Propor um método de distribuição das importações e de contabilização das 

contribuições ao crescimento dos componentes da demanda agregada, tendo como 

base a utilização de matrizes insumo-produto, para o Brasil, de 2000 a 2009, e 

compará-lo com o método tradicional; 

iii. Comparar as decomposições do crescimento geradas pelos diversos métodos 

existentes. 

A hipótese central desse estudo está subdividida em três sub-hipóteses. A primeira é que 

nenhum dos métodos existentes na literatura distribui satisfatoriamente as importações entre os 

componentes da demanda agregada, uma vez que os que se propõem a contabilizar as 

importações nas contribuições de forma diferente do método tradicional não resolvem 

satisfatoriamente a atribuição das importações entre os diversos componentes. Segundo, o 

método proposto (distribuição) encontra solução mais satisfatória que os demais para a 

atribuição das importações, pois, por estimar as importações finais e intermediárias sob 

hipóteses específicas, contabiliza tanto a parte autônoma quanto a induzida das importações, 

separadas nos diversos componentes da demanda agregada. A terceira é que a variante 4 (vide 

adiante) das formas alternativas propostas para calcular as importações finais de maneira 

desagregada é a forma mais adequada de estimar as contribuições segundo esse método, dadas 

as características da economia brasileira.  

O período que será abordado nesse trabalho compreenderá os anos de 2000 a 2009, para 

os quais há informações disponíveis para o Brasil, no nível de desagregação desejado. Existem 

dados anteriores a esse período, mas devido às diferenças de classificação de atividades, 

metodologia e confiabilidade das estimações, em especial em relação às matrizes insumo-

produto, preferiu-se estudar a partir desse período. Para a década analisada, apenas as matrizes 

de 2000 e de 2005 foram divulgadas completamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  
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Conforme exposto nos objetivos, esta pesquisa tem propostas que compreendem 

diferentes eixos de análise, tendo cada um deles um método característico. Pode-se dizer que 

três eixos de análise serão utilizados no transcorrer da pesquisa. Além dessa introdução, este 

trabalho está subdividido em mais quatro seções, os três capítulos e as considerações finais. 

No primeiro capítulo, de caráter teórico, pretende-se realizar uma pesquisa exploratória 

sobre a bibliografia acerca da decomposição do crescimento do produto da economia de acordo 

com os componentes da demanda agregada. Será descrito em detalhes como o tema é tratado 

na literatura e quais as alternativas possíveis para o exercício de decomposição. Além disto, 

este eixo compreenderá a comparação dos diversos métodos para que se possa entender suas 

similaridades e diferenças. 

O segundo capítulo contém aspectos empíricos e está dividido em duas partes. Na 

primeira parte, para conseguir distribuir as importações entre os diversos componentes da 

demanda agregada, serão utilizados inicialmente os coeficientes técnicos presentes nas matrizes 

de insumo-produto, bem como as informações desagregadas das importações de cada tipo de 

produto ou atividade. Esse método será denominado de método da distribuição. Na segunda 

parte, serão calculadas as contribuições ao crescimento para o Brasil nesse período segundo o 

método desenvolvido, sendo posteriormente comparados com os resultados obtidos pelo 

método tradicional. 

No terceiro capítulo será realizada uma comparação empírica entre os métodos 

existentes, analisando as diferenças para as contribuições ao crescimento dos diversos 

componentes da demanda agregada. Para realizar a compatibilidade dos dados utilizados nesse 

trabalho, serão apresentadas algumas notas metodológicas utilizadas para o cálculo das 

contribuições para o métodos alternativo, da atribuição de do supermultiplicador sraffiano. Por 

fim, são apresentadas algumas considerações finais sobre o tema.   
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1 A CONTABILIDADE DO CRESCIMENTO PELO LADO DA DEMANDA 

AGREGADA 

1.1 Introdução 

 

A contabilidade do crescimento é uma área da macroeconomia em que se analisa quais 

os fatores que contribuem para ao crescimento econômico, seja pelo lado da oferta ou pelo lado 

da demanda. Do lado da demanda agregada, que é a área objeto desse trabalho, são atribuídas 

as participações de cada componente da demanda agregada no crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) de um país.  

Conforme exposto por Lara (2013), decompor o crescimento do PIB nos diversos 

componentes da demanda agregada é útil quando se pretende analisar e interpretar a variação 

do produto baseado na lógica do princípio da demanda efetiva, facilitando ainda a visualização 

de algumas características do crescimento nacional.  

Tal abordagem da contabilização do crescimento surgiu de pesquisas de análise de 

decomposição estrutural (structural decomposition analysis, da sigla em inglês, SDA). 

Conforme apontado por Kupfer et alli (2004, p. 3), essa abordagem “busca identificar e 

quantificar os fatores que contribuem para que uma determinada mudança ocorra”. Tal análise 

pode ser utilizada por diferentes correntes teóricas desde que se deseje compreender os 

determinantes do crescimento econômico liderados pelo lado da demanda agregada. De acordo 

com essa linha pretende-se analisar de que forma a decomposição do crescimento econômico é 

tratada teórica e empiricamente, realizando uma comparação entre as alternativas existentes.  

Tradicionalmente, os organismos internacionais e nacionais que são responsáveis por 

contabilizar o crescimento utilizam o método tradicional para calcular as contribuições de cada 

componente da demanda agregada para a taxa de crescimento do PIB, agrupando-os em 

contribuições do setor externo e doméstico. 

A identidade macroeconômica fundamental para decomposição do PIB está expressa 

em (1) 

Y = C + FBCF + VE + G + (X − M)                                                                                            (1) 

onde Y: PIB; C: consumo das famílias; FBCF: formação bruta de capital fixo; VE: variação de 

estoques; G: governo; X: exportações; M: importações; (X-M): exportações líquidas.  

Considerando que os componentes internos (D) sejam formados por 

D =  C  +  FBKF +  VE +  G                                                                                             (2) 

e, substituindo a (2) em (1), tem-se:  
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Y =  D +  X –  M                                                                                                     (3) 

Atribuindo a variação cada componente da demanda agregada entre os valores de dois 

períodos à sua participação relativa ao PIB, como pode ser visto em Lara (2013, p. 6), obtem-

se o crescimento do PIB desagregado nas diversas contribuições dos componentes, tal como a 

seguir:  

∆Y

Yt−1⏟
y

=
∆D

Yt−1⏟
d

+
∆X

Yt−1⏟
x

−
∆M

Yt−1⏟
m

                                                                                                    (4) 

onde ∆Y =  Y𝑡−1
𝑡 − Y𝑡−1 representa a variação real dos respectivos componentes, em que Y𝑡−1

𝑡  

representa o PIB atual (dado pelo sobrescrito) a preços do ano anterior (subscrito), e Y𝑡−1 

representa o PIB do período anterior. A variação do componente doméstico (∆D) é formada 

pela variação de seus elementos (∆C + ∆FBKF + ∆VE + ∆G). Já as variações das 

exportações e das importações podem ser obtidas de forma análoga. Além disso, em (4) “y” é 

a taxa de crescimento do PIB; “d” é a contribuição para o crescimento nacional dos 

componentes domésticos da demanda agregada; “x” e “m”, são as contribuições do crescimento 

para o PIB das exportações e importações, respectivamente.  

No método tradicional, a contribuição do setor interno seria equivalente ao “d”. A 

contribuição do setor externo (f) é obtida através da dedução de “m” de “x”, ou seja, a 

contribuição das exportações menos a das importações. Logo, a contribuição das importações 

ao crescimento é deduzida exclusivamente da contribuição das exportações. Nesse método, o 

crescimento do produto (y) pode ser desagregado nas contribuições do setor doméstico e do 

setor externo, tal como pode ser visto em (5):  

y = d + f                                                                                                                            (5) 

Assim, somadas as duas parcelas, doméstica (d) e externa (f), permite verificar qual é a 

decomposição do crescimento, compreendendo melhor seus determinantes no período de 

análise.  

Entretanto, quando este método é utilizado para contabilizar a contribuição de cada 

componente da demanda agregada para o crescimento econômico de uma nação, parece 

apresentar alguns problemas metodológicos (LARA, 2013). Tal razão surge do fato das 

importações não serem deduzidas dos componentes da demanda agregada a elas associados, ou 

seja, sem considerar a fonte de sua demanda, como se as importações fossem autônomas, e não 

induzidas por tais componentes.  

Assim, não atribuir a cada componente da demanda agregada a parcela das 

importações que é induzida pelo seu comportamento dificulta a análise da trajetória das 
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contribuições de cada um deles, podendo estas estarem viesadas. Logo, a essência do problema 

não está no fato das importações serem deduzidas apenas das exportações, mas a ausência de 

dados desagregados que computem a contribuição de cada componente no PIB, descontada a 

demanda que é atendida externamente, via importações. 

Mais especificamente, alguns autores (LARA, 2013; KRANENDONK; 

VERBRUGGEN, 2005; HOEKSTRA; VAN DER HELM, 2010) comentam que a forma em 

que o método tradicional atribui a contribuição das importações ao componente externo, 

deduzindo toda a parcela das importações da contribuição externa, tende (sob certas condições1) 

a superestimar a participação dos componentes domésticos e a subestimar a participação dos 

componentes externos. 

Do ponto de vista teórico, existe a validade da hipótese de que o produto da economia 

apresenta capacidade de induzir as importações, seja em relação à parcela do consumo 

intermediário que é importado para a produção nacional2, seja quanto à parte de bens finais 

importados, estimulados pelo nível de renda gerado. Não considerar a hipótese de que as 

importações são induzidas gera ainda mais problemas de mensuração quando se analisa os 

países subdesenvolvidos, que apresentam uma elevada dependência da importação de insumos 

intermediários e de bens de capital utilizados na produção dos bens nacionais.   

Na literatura sobre o cálculo da decomposição do crescimento do PIB pelos 

componentes da demanda agregada, encontrou-se quatro formas de se expor tal crescimento. A 

primeira é a tradicional ou internacional (já apresentada); a segunda, proposta por Lara (2013) 

e aqui denominada de alternativa; a terceira, em Kranendonk e Verbruggen (2005) e Hoekstra 

e van der Helm (2010), e denominada o método da atribuição, e a última em Freitas e Dweck 

(2013), o método do supermultiplicador sraffiano.  

Com exceção do método tradicional, todos os outros métodos adotam hipóteses teóricas 

para contabilizar de forma distinta o papel das importações no cálculo das contribuições ao 

crescimento. Ao fazer isso, tais métodos rompem a barreira da contabilidade do crescimento 

“pura”, com a introdução de hipóteses teóricas sobre o comportamento das importações, sejam 

elas intermediárias ou finais.  

Serão utilizadas hipóteses simplificadoras ao longo desse trabalho para enfatizar o 

objetivo central da pesquisa, que é entender de que forma as importações são desagregadas, 

                                                 

1 No capítulo 2 será discutido sob quais situações a contribuição externa é superestimada ou subestimada, pelo 

método tradicional.  
2 Clements e Kim (1988) consideram que a importação de bens intermediários é complementar a produção 

doméstica.  
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independente das relações existentes entre os componentes da demanda agregada, bem como 

analisando efeitos de longo prazo. Uma dessas hipóteses é que, apesar da existência de relações 

entre os componentes da demanda agregada3, será adotada a hipótese geral que os componentes 

não têm relação entre si, para que a desagregação possa ser realizada de maneira simplificada.  

Outra hipótese simplificadora que está implícita é que serão desconsiderados os efeitos 

indiretos da importação de bens, em especial dos bens de capital mais avançados 

tecnologicamente. Estes teriam influência sobre o lado da oferta da economia, contribuindo 

para aumentar a capacidade produtiva do país, e com isso afetando consequentemente a taxa de 

crescimento do PIB.  

Deve-se ter cautela ao interpretar a contabilização negativa ao crescimento das 

importações, pois a princípio estas podem gerar efeitos numericamente negativos, dada a 

fórmula de seu cálculo, mas que podem ser compensados por ganhos de produtividade e gerar 

efeitos positivos nas contribuições de outros setores. Outro ponto é que dada a existência de 

cadeias globais de produção, alguns elementos que são importados podem conter insumos que 

foram importados pelo próprio país4.  

É importante ressaltar que, apesar da forma de contabilização diferenciada, o 

crescimento do PIB mensurado pelos diversos métodos deve ser exatamente o mesmo, 

alterando-se apenas a contribuição de cada componente para a geração do crescimento do 

produto nacional em questão, e claro, as hipóteses empregadas por cada para desagregar a 

participação das importações. A seguir serão apresentadas cada uma delas, e depois, será 

realizada uma síntese, demonstrando as convergências e divergências entre essas abordagens.  

1.2 O método alternativo: importações como uma parcela da demanda agregada 

 

O segundo método a ser apresentado é o proposto por Lara (2013) e denominado de 

alternativo. Ao desenvolver este método, o autor tem como objetivo se contrapor ao método 

                                                 

3 Como por exemplo o aumento da demanda das exportações, que remuneram fatores de produção nacionais, tal 

como trabalho, tem influência sobre a demanda de bens de consumo por outro lado. 
4 Um exemplo disso é o setor automotivo brasileiro, em que a indústria de autopeças exporta bens intermediários 

para a confecção de automóveis na Argentina4, que depois serão importados no Brasil. Logo, quanto mais 

automóveis o Brasil importar, maior vai ser a demanda da Argentina por produtos brasileiros, que estimularão 

nossas exportações.  Segundo informações do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores) e a Abipeças (Associação Brasileira da Indústria de Autopeças) a Argentina é o principal 

país de destino de exportação desses produtos. Para mais informações ver: Sindipeças; Abipeças (2014). Outros 

fatores que podem interferir no volume de importações são os acordos comerciais com países. Ainda 

considerando a Argentina, neste ano foi renovado o acordo de compras pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior do Brasil, que prevê que a cada 1,5 dólar que Argentina exportar do Brasil da 

indústria automobilística, ela poderá importar 1,5 dólar sem alíquota de importação (EXAME, 2014).  
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tradicional previamente exposto, em particular quanto à forma de cálculo da contribuição 

externa ao crescimento. Tal estudo estima as contribuições dos setores doméstico e externo para 

a economia brasileira de 1997 a 2012.  

Lara (2013) considera que o método tradicional superestima a participação interna e 

subestima a contribuição externa ao crescimento, por não considerar que as importações são 

induzidas pela renda. Suponhamos que haja um aumento do PIB, que tenha sido estimulado 

pelos componentes domésticos, como o consumo e a FBCF. Porém, o aumento nesses 

componentes domésticos tende também a estimular as importações, seja em bens finais (para 

satisfazer o consumo ou bens de capital) ou intermediários (como insumos para a produção 

nacional). No método tradicional, esse aumento das importações seria deduzido integralmente 

das exportações, reduzindo a contribuição do setor externo. Mas, de fato, são os componentes 

domésticos que deveriam ter sua contribuição reduzida, já que foram eles que estimularam o 

uso de recursos fora do país.  

A solução encontrada por Lara (2013) para incorporar a hipótese que as importações 

são induzidas é considerar que estas são equivalentes a uma parcela importada “q” da soma do 

componente doméstico e das exportações.  Assim, as importações são definidas conforme: 

M = q(D + X),   com 0 <  q <  1                                                                                    (6) 

Para encontrar a nova equação para determinação do PIB, substitui-se (6) em (3) e, fazendo as 

devidas manipulações algébricas, chega-se a: 

Y = (1 − q)(D + X)                                                                                                            (7) 

em que (1 − q) representa o conteúdo doméstico do produto e D e X já foram definidas 

anteriormente. Assim, o PIB seria calculado pela parcela doméstica dos gastos domésticos e 

externos.  

Uma vez que o PIB passa a ser expresso incorporando o efeito induzido do componente 

importado, altera-se a forma da contabilização do crescimento, em comparação ao método 

tradicional. Ao fazer as devidas substituições5, as variações do produto por ser expressa abaixo:  

∆Y = (1 − qt−1)∆D + (1 − qt−1)∆X − (Dt−1
t + Xt−1

t )∆q                                              (8) 

Assim, a variação do PIB será composta pelas variações da demanda doméstica e das 

exportações ponderadas pela proporção do componente doméstico do período anterior, 

                                                 

5 No texto, Lara (2013, p. 6, nota de rodapé 5) demonstra como chegar nesta equação:  
∆Y = (Dt−1 + Xt−1)∆(1 − q) + (1 − qt−1). (∆D + ∆X) + ∆(1 − q)(∆D + ∆X) 
∆Y = ∆(1 − q)[(Dt−1 + ∆D) + (Xt−1 + ∆X)] + (1 − qt−1). (∆D + ∆X) 
∆Y = (Dt−1

t + Xt−1
t )∆(1 − q) + (1 − qt−1). (∆D + ∆X). 
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deduzida a variação do componente importado entre os dois períodos, ponderado pelos gastos 

realizados nessa economia no período corrente, a preços do período anterior.  

Considerando que o objetivo é calcular as contribuições de cada setor no crescimento 

do produto como um todo, deve-se ponderar (8) pelo produto verificado no período anterior de 

tal forma que tem-se:  

∆Y

Yt−1⏟
y

= [
(1−qt−1)

Yt−1
] . ∆D

⏟        
d

+ [
(1−qt−1)

Yt−1
] ∆X

⏟        
x

− [
Dt−1
t +Xt−1

t

Yt−1
] ∆q

⏟        
m

                                          (9) 

Nesta equação percebe-se que o crescimento do PIB é decomposto também em três elementos, 

tal como o método tradicional, na parcela doméstica (d), das exportações (x) e das importações 

(m). Porém, todas as parcelas passam a ser contabilizadas de forma diferente. Enquanto a 

participação doméstica no caso tradicional era somente influenciada pelos níveis da variação 

da demanda em relação ao produto do período passado, passa-se a ponderar pela parcela que é 

consumida domesticamente (1 − 𝑞𝑡−1), ou seja, a parte que é gerada e que permanece no país 

e que não é convertida (ou não induz) as importações.  

O mesmo ocorre com as exportações, uma vez que descontam-se desse cálculo, por 

exemplo, as importações que são induzidas pelo aumento da renda, sejam estas de bens finais 

(via efeito renda) ou de consumo intermediário (via existência de insumos necessários para a 

produção). Ou seja, a parcela das exportações que é contabilizada para o crescimento é aquela 

que se refere às exportações que são produzidas com uso de insumos domésticos, sendo 

descontada também a parcela dos bens finais que é induzida pelo aumento do próprio montante 

das exportações.  

Assim, em ambos componentes, como expressa Lara (2013, p. 7), “[a] parcela desta 

demanda adicional que supõe-se ser suprida por importações não é computada como 

contribuição para o crescimento da produção doméstica”. Assim, ao contabilizar a contribuição 

do crescimento de cada setor da economia, leva-se em consideração apenas o que de fato cada 

componente contribui para o crescimento, excluindo a parcela que seja suprida (para a 

produção) ou induzida (de bens finais) das importações.  

A grande mudança desse método passa a ser a contribuição das importações (m) para o 

crescimento do PIB. Nesse caso, é levada em consideração a variação da proporção do 

componente importado da economia (Δq), mas que é ponderado pelo crescimento da demanda 

doméstica e das exportações em relação ao PIB do período anterior. Como expõe Lara (2013, 

p. 8), “o aumento das importações é computado como contribuição para o decréscimo do PIB 
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somente na medida em que este crescimento for mais significativo do que o do próprio PIB, 

resultando em aumento do coeficiente de importações”.  

Nesse método o elemento chave para analisar qual a contribuição das importações para 

o crescimento é a variação no conteúdo importado (Δq). Do ponto de vista metodológico, para 

se encontrar Δq, definido em (10) é necessário conhecer os valores de “q” para o período atual 

expresso a preços do período anterior6 (qt−1
t ) (11) e para o período passado (qt−1) (12). 

∆q = qt−1
t − qt−1                                                                                                  (10) 

qt−1
t =

Mt−1
t

Dt−1
t +Xt−1

t                                                                                                               (11) 

qt−1 =
Mt−1

Dt−1+Xt−1
                                                                                                               (12) 

Analisando isoladamente o caso da contribuição das importações (m) ao crescimento do 

PIB demostrado em (9), temos o seguinte:  

m = [
Dt−1
t +Xt−1

t

Yt−1
] ∆q                                                                                                          (13) 

Substituindo (10) em (13), tem-se que:  

m = [
Dt−1
t +Xt−1

t

Yt−1
] (qt−1

t − qt−1)                                                                                        (14) 

Assim, dados que todos os valores das variáveis acima são necessariamente positivos, 

quando 𝑞𝑡−1
𝑡 > 𝑞𝑡−1, (ou seja, a participação das importações no componente doméstico 

aumentou no tempo t em relação ao tempo t-1), o valor de “m” será maior do que zero, o que 

acarreta uma contribuição negativa para o PIB, dados os sinais de (9). Com o aumento da 

proporção do que é importado de um ano em relação ao outro, se está substituindo produção 

nacional por estrangeira, o que se manifesta em uma contribuição negativa das importações 

para o produto nacional.   

Analogamente, a única alternativa para que o valor de “m” seja negativo (ou seja, 

contribua positivamente para o crescimento do PIB) será quando 𝑞𝑡−1
𝑡 < 𝑞𝑡−1, o que representa 

que a participação das importações no componente importado caiu no tempo t em relação ao 

tempo t-1. Dado que na equação de decomposição de crescimento do PIB o sinal é negativo 

para a contribuição das importações, caso o valor calculado de “m” seja menor do que zero, 

isso representará uma contribuição das importações positiva para o PIB. Tal fenômeno pode ser 

                                                 

6 O sobrescrito demonstra a temporalidade, ou seja, o período atual (t), enquanto o subscrito representa a base dos 

preços (a preços do ano anterior). Essa é a nomenclatura usada por Lara (2013), que apesar de confusa, será 

mantida para manutenção de vínculo com o original.    
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explicado pela substituição dos componentes importados por componentes domésticos, através 

da redução da penetração das importações. 

Nesse sentido, duas forças passam a operar para determinar a contribuição das 

importações: por um lado tem-se as variações do componente importado, mas por outro, o 

impacto de tal variação na economia dependerá da razão do crescimento dos gastos correntes 

(a preços do período anterior) do consumo doméstico e das exportações pelo produto do período 

passado ([
Dt−1
t +Xt−1

t

Yt−1
]), considerando que tais gastos são os que induzem as importações. Para o 

autor, apenas ao analisar estes dois lados se afere com precisão qual o impacto das importações 

sobre o decréscimo do crescimento do produto local, separando os efeitos da indução do 

comportamento autônomo destas.  

 

1.3 O método da atribuição: o cálculo das contribuições a partir de matrizes insumo-

produto 

 

O terceiro método que busca contabilizar as participações do crescimento de acordo 

com uma técnica diferente da convencional é o proposto pelo Banco Nacional Holandês (DNB, 

da sigla em inglês) e pelo Gabinete de Análise de Política Econômica (CPB) (KRANENDONK 

e VERBRUGGEN, 2005). Dadas suas origens, tal método pode ser chamado de holandês, 

entretanto, mas recentemente é denominado como “método de atribuição” dada sua 

característica de atribuir as importações da economia aos demais componentes da demanda 

agregada.  

A argumentação para a construção de tal método foi desenvolvida por Alders (1988, 

apud KRANENDONK e VERBRUGGEN, 2005) e desde 1989 tal método vem sendo 

empregado para analisar as contribuições do crescimento para o caso da Holanda, e mais 

recentemente, empregado para analisar o PIB de alguns países da Europa e Estados Unidos7.  

Tal método surge como crítica ao método convencional, que deduz as importações 

apenas das exportações e não de todos os componentes da demanda agregada. Para Kranendonk 

e Verbruggen (2005), tal atribuição convencional se dá de maneira equivocada, pois as 

importações são usadas tanto para gastos domésticos, via demanda final, como também através 

da importação de bens e serviços intermediários para a produção nacional. Assim, segundo tais 

                                                 

7 Alguns desses trabalhos são: Hoekstra, van den Berg e Hoekema (2006); Heitz e Rini (2006); Kranendonk, 

Verbruggen (2008a); Kranendonk, Verbruggen (2008b); van der Helm e Hoekstra (2009) e Hoekstra e van der 

Helm (2010).  
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autores, separar as importações por categoria de demanda fornece um panorama mais adequado 

de como a economia está se desenvolvendo, bem como a composição de tal desenvolvimento. 

Além disso, outra vantagem desse método é realçada em tempos de crise, conforme apontado 

por Hoekstra e van der Helm (2010), pois permite visualizar e analisar de maneira mais precisa 

quais são os componentes que mais contribuem para a recuperação do crescimento.  

As importações estão desagregadas por categoria da demanda agregada no método da 

atribuição e pode-se defini-las conforme a seguinte equação (Kranendonk e Verbruggen, 2008):  

M = MC +MI + MG +ME                      (15) 

onde M: importações de bens finais e intermediários e serviços; MC: importações final e 

intermediária para consumo; MI: importações final e intermediária para investimento; MG: 

importações final e intermediária para consumo de governo; ME: importações final e 

intermediária para exportações. 

Assim, ao reescrever identidade contábil básica, expressa em (1), temos o seguinte:  

Y = (C − MC) + (I − MI) + (G − MG) + (X − ME)                                                       (16) 

Ou seja, de cada componente da demanda agregada será atribuída (ou descontada) as 

importações que são necessárias para sua produção (ou seja, os bens intermediários utilizados 

no processo produtivo) ou são induzidas exclusivamente pela sua demanda (importação de bens 

finais pelas categorias).  

Aplicando-se a equação geral (4) de Kranendonk e Verbruggen (2008) para verificar 

a contribuição de cada componente para a demanda agregada, tem-se que a decomposição do 

crescimento nos diversos elementos pode ser dada de acordo com:  

ŷ = [ĉ (
C

Y
)
t−1
−mĉ (

MC

Y
)
t−1
]

⏟                
c

+ [î  (
I

Y
)
t−1
−mî (

MI

Y
)
t−1
]

⏟              
i

+

[ĝ (
G

Y
)
t−1
−mĝ (

MG

Y
)
t−1
]

⏟                
+

g

[x̂  (
X

Y
)
t−1
−mx ̂ (

MX

Y
)
t−1
]

⏟                
x

                                                           (17) 

onde as variáveis em minúscula com ênfase de circunflexo representam as taxas de variações, 

e as demais variáveis já foram anteriormente definidas. Dessa forma, as definições c, i, g e x 

representam as contribuições ao crescimento do consumo, do investimento, dos gastos do 

governo e das exportações.  

Assim, a contribuição de cada componente é definida como sua taxa de crescimento 

total, menos a taxa de crescimento das importações atribuídas a essa categoria, ambas 

proporcionais ao PIB. Por exemplo, para o caso do consumo, seria a taxa de crescimento de 

todos os bens consumidos nacionalmente (sejam ele produzidos nacionalmente ou importados), 
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menos a parcela dos bens finais destinados para consumo ou intermediários utilizados na 

produção desses bens.  

A contribuição doméstica (d) para esse método seria dada pela soma das contribuições 

dos componentes domésticos c, i e g, enquanto a contribuição do setor externo seria dada por 

x. Cabe ressaltar, que todas essas parcelas já seriam líquidas, deduzidas a parcela que fora 

importada.  

Uma vez entendida a estrutura do método, o passo seguinte é compreender de que 

forma a atribuição das importações é realizada. Para realizar tal desagregação, são necessárias 

as matrizes insumos-produto (MIP) para atribuir as parcelas das importações totais (formadas 

tanto pelas importações finais, quanto pelas intermediárias) por categoria de demanda agregada. 

Através de tais matrizes é possível calcular as parcelas das importações por componente da 

demanda agregada. 

Tal como exposto em Kranendonk e Verbruggen (2005, p. 4), tal desagregação deve 

ser feita através da Estrutura de Produção Cumulativa8 (CPS, da sigla em inglês - Cumulative 

Production Structure), uma matriz que é calculada através da eliminação do consumo 

intermediário doméstico da MIP. É possível atribuir para cada categoria a participação no valor 

adicionado bruto dos componentes pela ótica da renda (entre salários, lucros e depreciação), e 

através de tais proporções, atribuir a cada componente o correspondente de suas importações.  

A CPS pode ser formalizada em notação matricial da seguinte forma 

(KRANENDONK E VERBRUGGEN, 2005, p. 4):  

𝐂𝐏𝐒 =  𝐏 × ( 𝐈 −  𝐀 )−𝟏  ×  𝐅 +𝐖                                                                              (18) 

onde: CPS: matriz estrutura de produção cumulativa; P: matriz de coeficientes de insumos 

primários; I: matriz identidade; A: matriz de produtos doméstica da demanda intermediária; 

( 𝐈 −  𝐀 )−𝟏: Inversa de Leontief; F = matriz da produção da demanda final doméstica, em 

valores monetários; W9 =matriz dos insumos primários que ao mesmo tempo são demanda final 

(por exemplo, importações finais, taxas indiretas e subsídios no valor final das vendas, em 

valores monetários).  

                                                 

8 Para mais detalhes sobre a decomposição dessa matriz ver o Apêndice A de Kranendonk e Verbruggen (2005, 

p. 12), onde os autores fazem a derivação via MIP. 
9 Os autores fazem uma ressalva a respeito da aplicabilidade dessa matriz. Segundo eles, em alguns países esses 

elementos já estão incluídos nas matrizes P e F. Caso esse seja o caso do país, tem-se que W=0 (Kranendonk e 

Verbruggen (2005).  
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Para demonstrar como se estima tal método de atribuição10, considera-se o seguinte 

modelo de MIP, excluindo as importações em preços básicos, disponível no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Matriz Insumo-Produto do ano t excluindo importações a preços básicos 
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Produto 1       

...  𝐙𝐝𝐨𝐦
𝐭   𝐜𝐝𝐨𝐦

𝐭  𝐞𝐝𝐨𝐦
𝐭  𝐪𝐭 

Produto n       

Valor adicionado + (taxas-

subsídios) 
 𝐰𝐙

𝐭   𝐰𝐜
𝐭 𝐰𝐞

𝐭  𝐲𝐭 

Importações  𝐦𝐙
𝐭   𝐦𝐜

𝐭  𝐦𝐞
𝐭  𝐦𝐭 

Total  𝐪𝐭
′
  𝐜𝐭 𝐞𝐭  

Fonte: Hoekstra e van der Helm (2010). Adaptado.  

 

O sobrescrito t indica o período de tempo para todas as variáveis. Como usual, as matrizes são 

denotadas por letras maiúsculas, e os vetores, por letras minúsculas.  

A descrição das variáveis é dada a seguir, conforme Hoekstra e van der Helm (2010), 

𝐙𝐝𝐨𝐦
𝐭 : demanda intermediária satisfeita por produtos domésticos (matriz n x n); 𝐜𝐝𝐨𝐦

𝐭 : demanda 

doméstica final satisfeita por produtos domésticos (vetor n x 1); 𝐞𝐝𝐨𝐦
𝐭 : exportações satisfeitas 

por produtos domésticos (vetor n x 1); 𝐪𝐭: total dos produtos domésticos (vetor n x 1); 𝐰𝐙
𝐭  : 

VAB valor adicionado por produto (vetor 1 x n); 𝐰𝐜
𝐭: taxas e impostos menos subsídios da 

demanda doméstica (escalar); 𝐰𝐞
𝐭: taxas e impostos menos subsídios referente as exportações 

(escalar); 𝐲𝐭: Total do PIB (escalar); 𝐦𝐙
𝐭 : Importações por produto (vetor 1xn); 𝐦𝐜

𝐭 : Importações 

por componente da demanda doméstica final (escalar); 𝐦𝐞
𝐭  : Importações requeridas pelas 

exportações (escalar); 𝐦𝐭: total das importações (escalar); 𝐜𝐭: total da demanda doméstica final 

(escalar); 𝐞𝐭: total das exportações (escalar). 

                                                 

10 Nessa seção, esse método foi apresentado seguindo a nomenclatura empregada pelos autores. É necessário 

expressar que a falta de clareza de expressão dos autores que estudam esse método quanto à forma de cálculo 

dos coeficientes que permitem a atribuição da parcela doméstica de cada componente da demanda agregada. 

Assim, quando for realizada a aplicação desse método para a economia brasileira, no Capítulo 3, serão 

compatibilizadas as nomenclaturas desse método às empregadas usualmente na literatura de matriz insumo-

produto, com o objetivo de tornar a exposição de tal método mais clara.  
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Usando a tabela acima, pode-se escrever o produto segundo a ótica da renda, conforme 

(20), em que o PIB é igual ao valor adicionado (𝐰𝐙
𝐭 . 𝐢) mais os as taxas e impostos deduzidos 

de subsídios da demanda final doméstica (𝐰𝐜
𝐭) e as exportações (𝐰𝐞

𝐭): 

𝐲𝐭 = 𝐰𝐙
𝐭 . 𝐢 + 𝐰𝐜

𝐭 +𝐰𝐞
𝐭                                                                                                                     (19)  

onde i é um vetor soma (número de produtos ou atividades por 1).  

Usando a análise de insumo-produto, é possível reescrever a equação acima de forma 

que se possa atribuir o PIB para cada componente de demanda final. 

𝐲𝐭 = 𝛌𝐭. 𝐋𝐭. (𝐜𝐝𝐨𝐦
𝐭 + 𝐞𝐝𝐨𝐦

𝐭 ) + 𝐰𝐜
𝐭 +𝐰𝐞

𝐭                                                                              (20) 

onde: 

𝛌𝐭 = (𝐰𝐙
𝐭 . �̂�𝐭

−𝟏
), que representa os coeficientes de valor adicionado por produto (n x 1), sendo 

�̂�𝐭
−𝟏

 o inverso da matriz diagonal de 𝐪; 

𝐋𝐭 = (𝐈 − 𝐀𝐭)−𝟏, que representa a matriz inversa de Leontief (n x n);  

𝐀𝐭 = (𝐙𝐝𝐨𝐦
𝐭 . �̂�𝐭

−𝟏
), que representa a matriz de coeficientes técnicos (n x n).  

Ao multiplicar a totalidade da demanda final (𝐜𝐝𝐨𝐦
𝐭 + 𝐞𝐝𝐨𝐦

𝐭 ) pela inversa de Leontief 

(𝐋𝐭), faz-se a conversão da demanda final para a produção nacional, ou seja, tudo que é 

produzido nacionalmente. O coeficiente  𝛌𝐭 representa a proporção do valor adicionado 

nacionalmente em relação ao total da produção de cada produto. Logo, é um coeficiente técnico 

que quando multiplicado pelo valor da produção, retira desta a parte que é atendida por demanda 

externa. Assim, é possível obter o que de fato foi adicionado ao PIB (preços básicos) em termos 

nacionais. Por fim, a adição de 𝐰𝐜
𝐭 e 𝐰𝐞

𝐭  se deve a conversão do PIB a preços básicos para preços 

de consumidor.  

Neste método, a contribuição de cada setor (doméstico e externo) para o crescimento 

do PIB será apresentada de duas formas: uma de acordo com Kranendonk e Verbruggen (2005, 

apud Hoekstra e van der Helm, 2010) e uma adaptação realizada por Hoekstra e van de Helm 

(2010). Ambos apresentam o mesmo princípio, e se diferem apenas pela disponibilidade de 

dados necessários para calcular tais contribuições. Para ambos os casos, será atribuído os 

índices sobrescritos de 1 e 0 para dois pontos do intervalo que se deseja verificar o crescimento. 

Em ambas versões, é possível calcular a contribuição de cada componente do PIB, 

através da variação do PIB por componente, em razão apenas da parcela que foi atendida por 

recursos domésticos. Logo, o crescimento do PIB seria dado por:  

ŷ =
(𝐰𝐜

𝟏+𝛌𝟏.𝐋𝟏.𝐜𝐝𝐨𝐦
𝟏 )−(𝐰𝐜

𝟎+𝛌𝟎.𝐋𝟎.𝐜𝐝𝐨𝐦
𝟎 )

𝒚𝟎
+
(𝐰𝐞

𝟏+𝛌𝟏.𝐋𝟏.𝐞𝐝𝐨𝐦
𝟏 )−(𝐰𝐞

𝟎+𝛌𝟎.𝐋𝟎.𝐞𝐝𝐨𝐦
𝟎 )

𝐲𝟎
                                  (21) 
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Ou seja, a variação do PIB seria dada pela soma da variação dos gastos domésticos (primeiro 

membro da soma) mais a variação das exportações, ambas ponderadas pelos gastos domésticos 

realizados por cada conteúdo (ou seja, os gastos menos as importações de cada componente).  

O ponto chave desse método consiste na definição de como a parcela doméstica é 

separada das importações, ou seja, como as importações são retiradas da produção nacional. A 

diferença entre as duas formas surge nesse ponto.  

De acordo com Kranendonk e Verbruggen (2005), tais as atribuições para os 

componentes da demanda agregada podem ser definidas nas equações (22) e (23): 

αkvc
t
=
(wc

t+𝛌𝐭.𝐋𝐭.cdom
t )

ct−mc
t                                                                                                        (22) 

αkve
t
=
(we

t+𝛌𝐭.𝐋𝐭.edom
t )

et−me
t                                                                                                         (23) 

onde: αkvc
t
 representa11 a parcela doméstica do PIB atribuída ao componente final da demanda 

doméstica (escalar12) e αkvc
t
 representa a parcela doméstica do PIB atribuída às exportações 

(escalar). Tais coeficientes, denotados por “alfas” demonstram qual a parcela das demandas 

doméstica e externa que são satisfeitas com produção nacional.  

Para o caso do coeficiente para a demanda doméstica (22) o numerador (wc
t +

𝛌𝐭. 𝐋𝐭. cdom
t ) representa a parcela do PIB referente aos gastos domésticos (a preços de 

consumidor) que é produzida nacionalmente (PIB pela ótica do produto). Já o denominador 

representa a demanda final total, menos a parte que foi importada. Logo, a divisão dentre essas 

partes demonstra quanto foi produzido nacionalmente em relação ao que foi consumido. O 

mesmo raciocínio é válido para 𝛂𝐤𝐯𝐞
𝐭
. 

A partir da substituição das equações (22) e (23) na equação (21), pode-se ter o 

crescimento do PIB representado da seguinte forma: 

ŷ =
(αkvc

1
.c1)−(αkvc

0
.c0)

y0
+
(αkve

1
.e1)−(αkve

0
.e0)

y0
                                                                         (24) 

O primeiro termo dessa equação representaria a contribuição doméstica para o crescimento do 

PIB, enquanto o segundo termo, a contribuição externa. 

A segunda forma de cálculo de contribuição é uma adaptação realizada por Hoekstra e 

van der Helm (2010) do método do Kranendonk e Verbruggen (2005) devido à disponibilidade 

                                                 

11 O sobrescrito “kv” denota a fórmula calculada por Kranendonk e Verbruggen (2005). 
12 Se tal variável da demanda doméstica for decomposta nos diversos componentes da demanda agregada, ter-se-

ia não um escalar, mas um vetor 1xn, onde n seria o número de tais componentes.  
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de dados. Nos dados disponíveis para o estudo de Kranendonk e Verbruggen (2005) é possível 

distinguir as taxas de crescimento das importações e as participações domésticas da demanda 

final (referente ao denominado de (22) e (23)). Nessa segunda forma, ao invés de ponderar a 

participação de cada componente pelo que foi atendido domesticamente, considera-se todo o 

PIB (no denominador). Isto se justifica porque apenas as taxas de crescimento dos componentes 

agregados eram conhecidas nos estudos. 

As atribuições de acordo com Hoeskstra e van der Helm (2010) seriam dadas por: 

αhhc
t
=
(wc

t+𝛌𝐭.𝐋𝐭.cdom
t )

ct
                                                                                           (25) 

αhhe
t
=
(we

t+𝛌𝐭.𝐋𝐭.edom
t )

et
                                                                                           (26) 

onde: αhhc
t
 representa13 a parcela doméstica do PIB atribuída ao componente final da demanda 

doméstica (escalar14) e αhhe
t
 representa a parcela doméstica do PIB atribuída às exportações 

(escalar).  

Nesse caso, em (25), αhhc
t
 representaria a produção doméstica do PIB a preços de 

consumidor (wc
t + 𝛌𝐭. 𝐋𝐭. cdom

t ), em relação ao que foi consumido inteiramente pelo setor (ct, 

sem deduzir a parcela que foi importada). Tal coeficiente indicaria a proporção do quanto 

consumido (nesse caso, pela demanda doméstica) foi produzido localmente. O mesmo é válido 

para αhhe
t
. 

Já o crescimento do PIB seria dado por:  

ŷ =
(αhhc

1
.c1)−(αhhc

0
.c0)

yo
+
(αhhe

1
.e1)−(αhhe

0
.e0)

yo
                                                        (27) 

  Como visto, para se calcular os coeficientes “alfas” (necessários para realizar a 

atribuição) são necessários os dados das MIP divulgadas para dois anos consecutivos, 

verificando o crescimento de um ano em relação ao outro. Para analisar uma série longa do 

comportamento de crescimento de um país, a situação ideal é que se conhecesse todas as MIPs 

desse período, para cada ano. Uma vez que, por problemas de custos envolvidos na construção 

de tais matrizes, estas não são divulgadas anualmente em todos os países, uma alternativa para 

calcular as contribuições dos componentes da demanda agregada é considerar que tais 

coeficientes sejam fixos para um período de tempo15.  

                                                 

13 O sobrescrito “hh” denota a fórmula calculada por Hoekstra e Helm (2010). 
14 Se tal variável da demanda doméstica for decomposta nos diversos componentes da demanda agregada, ter-se-

ia não um escalar, mas um vetor 1 x n, onde n seria o número de tais componentes.  
15 Esse seria o Método de Atribuição 2, em Hoekstra e van der Helm (2010). 
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Apesar de Kranendonk e Verbruggen (2005) argumentarem que tais coeficientes são 

relativamente estáveis ao longo do tempo, é provável que existam erros associados a esse 

processo de atribuição, quando comparada a atribuição do crescimento aos componentes 

externos e domésticos à taxa de crescimento efetiva do país. Ainda segundo estes autores, a 

experiência de suas pesquisas revela que os erros associados a essa hipótese são pequenos e não 

comprometem significativamente os cálculos.  

Com a utilização dessa hipótese, a taxa de crescimento do PIB seria realizada de acordo 

com (28):  

ŷ =
(αc
0.c1)−(αc

0.c0)+rc

y0
+
(αe
0.e1)−(αe

0.e0)+re

y0
                                                                         (28) 

onde rc é o resíduo derivado da modificação da participação do componente doméstico no PIB 

e re é o resíduo derivado da modificação da participação das exportações no PIB. 

Para o cálculo de vários anos, seriam mantidos fixos os valores dos “alfas”, e alterados 

os valores dos agregados macroeconômicos dos gastos domésticos (c) e das exportações (e), 

em relação ao período que se deseja calcular o crescimento. Assim, quando comparada (28) 

com a equação (27), as distinções seriam a manutenção de apenas dos coeficientes “alfas” para 

um período. Com isso surge a possibilidade de haver erros associados a alterações desses 

coeficientes, que têm que ser considerados dada a alteração de tais participações.  

Por causa da manutenção dos coeficientes constantes, no cálculo das contribuições 

devem ser atribuídos os resíduos 𝑟𝑐 e 𝑟𝑒 para ajustar ao crescimento do PIB verdadeiro em 

relação ao calculado pelo modelo (27). O total dos resíduos (r) pode ser definido através soma 

das diferenças entre αi
t e αi

t−1, ponderado pelo i-ésimo componente a qual se refere (doméstico 

ou externo), representando assim o quanto os coeficientes diferiram de um ano para outro. Em 

formato de equação, tem-se:  

r = rc + re = (αc
t − αc

t−1)ct + (αe
t − αe

t−1)et                                                                  (29) 

Uma das formas apontadas por Kranendonk e Verbruggen (2005) para atribuir esses 

resíduos é considerar que os resíduos rc e re são uma proporção do r, denotada por βi, que 

corresponde à fração de cada componente i tem em relação ao total do PIB. Em formato de 

equação16, tem-se (HOEKSTRA; VAN DER HELM, 2010):  

rc = βc. r                                                                                                                            (30) 

                                                 

16 Apenas será demonstrada aqui a forma de atribuição do resíduo para o método de “kv”, mas que pode ser 

replicada sem alterações significativas para o método de “hh”.  
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re = βe. r                                                                                                                                (31) 

βc =
(wc

0+𝛌𝟎.𝐋𝟎.cdom
0 )

𝑦0
=
αc
0.c0

𝑦0
                                                                                               (32) 

βe =
(we

0+𝛌𝟎.𝐋𝟎.edom
0 )

𝑦0
=
αe
0.e0

𝑦0
                                                                                                (33) 

onde βc é a parcela do resíduo atribuída aos componentes domésticos e βe é a parcela do resíduo 

atribuída às exportações. Dessa forma, quanto maior for a proporção de componente do PIB, 

maior será a atribuição do erro a este componente, seja este positivo ou negativo.  

Tal método se apresenta como uma das formas de se evitar alguns problemas de 

atribuição, encontrados tanto no método tradicional ou no método alternativo proposto por Lara 

(2013). É notório que a principal dificuldade desse método é o tratamento matricial necessário, 

bem como a disponibilidade de dados das MIP. A possibilidade de considerar constantes os 

coeficientes para as atribuições é uma alternativa mais robusta do que métodos mais simples, 

mas não fica isenta de problemas, tal como os erros.  

 

1.4 O supermultiplicador sraffiano: contabilidade do crescimento liderado pela demanda 

 

Esta última forma de cálculo das contribuições dos setores externo e doméstico é 

apresentada por Freitas e Dweck (2013). O objetivo central desse estudo não é relacionado à 

contabilidade do crescimento diretamente, mas analisar o processo de crescimento da economia 

brasileira no período de 1970 a 2005 e identificar se esse processo foi restringido pelas contas 

do balanço de pagamentos.  

Tal estudo está baseado no modelo supermultiplicador sraffiano de crescimento 

liderado pela demanda proposto por Serrano (1995 e 1996, apud Freitas e Dweck, 2013). Dado 

o caráter teórico do modelo, é necessário antes da descrição da contabilidade do crescimento, 

considerar algumas relações fundamentais.  

A primeira delas a ser considerada é o igualdade entre a demanda e a oferta agregada, 

expressa por (34): 

Y + M = CHND + CHD + IH + CG + IG + ISE + IPE + X                                                   (34) 

onde Y é produto interno bruto; M: importações; CHND consumo de não duráveis das famílias; 

CHD: consumo de duráveis; IH: investimento residencial das famílias; CG: consumo do governo; 

IG: investimento do governo; ISE: investimento das empresas públicas; IPE: investimento das 

empresas privadas e X: exportações 
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Do lado esquerdo da equação, tem-se a oferta da economia, que é formada tanto pelo 

que é produzido internamente, quanto pelo o que é suprido através das importações. Do lado da 

demanda, encontram-se as fontes dos recursos, sendo desagregadas ao máximo possível, dadas 

as informações disponíveis para a economia brasileira (FREITAS; DWECK, 2013).  

Nesse modelo, a primeira hipótese comportamental é que as importações são 

consideradas como uma fração dos componentes domésticos, dada pela participação 𝜇. 

(FREITAS; DWECK, 2013). Logo, M pode ser escrito de acordo com:  

M = (1 −μ)(CHND + CHD + IH + CG + IG + ISE + IPE + X)                                         (35) 

Assim, em (35), como 𝜇 representa o a proporção do conteúdo doméstico que é atendido pela 

economia, o complementar, (1 −μ) indica o conteúdo correspondente ao que é importado 

pelas categorias de demanda. Os autores não entram em detalhes sobre quais fatores 

influenciam o conteúdo doméstico, mas espera-se que este possa variar em função da política 

comercial, taxa de câmbio, etc. 

Até essa hipótese, esse método se assemelha ao método alternativo apresentado por Lara 

(2013). A segunda hipótese adotada pelo método do supermultiplicador é que o consumo de 

não duráveis das famílias podem ser expressos por uma fração c, que representa a propensão 

marginal a consumir da renda gerada da economia, como: 

CHND = cY                                                                                                                       (36) 

 Logo, tal hipótese indica que o consumo é induzido pelas decisões de produção, associada à 

massa de salário gerada por esse processo. Os autores consideram que um dos principais fatores 

que determina a propensão a consumir é a participação dos salários na economia.  

A terceira hipótese inserida no modelo é que os investimentos privados da economia 

são dados por uma proporção h que mede a propensão a investir dos capitalistas, dada por:  

IPE = hY                                                                                                                          (37) 

O comportamento de h é dado pela diferença entre os níveis realizado e “normal” da taxa de 

utilização da capacidade instalada. Sempre que há um desvio positivo, ou seja, o grau de 

utilização da capacidade realizado é maior do que o nível considerado normal, os capitalistas 

têm incentivo a investir para a capacidade retorne ao grau considerado como normal. Como 

hipótese adicional considera-se que o nível da utilização da capacidade tende a gravitar em 

torno do nível normal, além de manter uma relação positiva com o crescimento do PIB.  

 Se todos os componentes restantes forem considerados como exógenos (autônomos), 

denotados por Z:  

Z = CHD + IH + CG + IG + ISE + X                                          (38) 
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e substituirmos (35), (36) e (37) em (34) o produto de equilíbrio da economia pode ser expresso 

por (39): 

Y∗ = (
μ

1−μ(c+h)
) Z = αZ                                                                                                          (39) 

onde 𝛼 representa o supermultiplicador, formado pelas propensões a consumir, a importar e 

pela participação do componente doméstico. O crescimento do produto é afetado positivamente 

pelo aumento de todas as variáveis que compõem o supermultiplicador, mas como salientam 

Freitas e Dweck (2013), tal influência só é exercida pelas taxas de crescimento e não pelos 

níveis de 𝜇, c e h.   

A partir de (39) e de algumas manipulações algébricas17, é possível encontrar a taxa de 

contribuição de cada componente da demanda agregada para o crescimento do PIB: 

g = α(1) {[
CHND(0)

Y(0)
] gc + [

IPE(0)

Y(0)
] gh + [

CHD(0)

Y(0)
] gCHD + [

IH(0)

Y(0)
] gIH + [

CG(0)

Y(0)
] gCG +

[
IG(0)

Y(0)
] gIG + [

ISE(0)

Y(0)
] gISE + [

X(0)

Y(0)
] gX +

1

μ(1)
gμ + [

E(0)

Y(0)
] gE}                                               (40) 

onde E é o valor das variações dos estoques, “g” representa a taxa de crescimento do PIB real, 

e “gk” representa a taxa de crescimento da variável k. A notação (0) e (1) são atribuídas ao 

atribuída ao componente quando se deseja referir ao seu valor no período anterior corrente, 

respectivamente.  

A variação de estoques é inserida nesta última equação para que a taxa de crescimento 

seja idêntica à taxa obtida para o PIB calculada da forma convencional. Além disso, todas as 

variáveis são deflacionadas pelo deflator do PIB, para que também os valores das taxas de 

crescimento sejam equiparados aos observados (FREITAS E DWECK, 2013).  

Assim, a contribuição de cada componente dependerá de sua taxa de crescimento, 

ponderada pela sua participação no PIB no período anterior e pelo supermultiplicador do 

período corrente (FREITAS E DWECK, 2013). A única variável que não se enquadra nessa 

descrição é a variação do componente doméstico , que depende da razão entre o 

supermultiplicador e a própria parcela do componente doméstico, ambos nos períodos finais.  

Uma observação importante é feita pelos autores em relação à diferença entre as 

contribuições dos componentes induzidos e dos componentes autônomos:  

(…), in the latter case [dos componentes induzidos], the decomposition captures the 

contributions of the propensity to consume, the propensity to invest and the share of 

domestic content growth rates. That is, to be compatible with our theoretical 

framework, household nondurable (induced) consumption, private enterprise 

(induced) investment, and import contributions are related to the growth rate of those 

ratios. As for the autonomous expenditure variables, however, the decomposition 

                                                 

17 A derivação detalhada dessa equação pode ser vista no Apêndice de Freitas e Dweck (2013), p. 30-31.  
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captures their contributions in relation to their own growth rates. (FREITAS; 

DWECK, 2013, p. 10) 

 

Assim sendo, as hipóteses teóricas assumidas pelo modelo alteram a forma de interpretação das 

contribuições de cada componente para o PIB. Para os componentes induzidos, as 

contribuições, como visto acima, representam propriamente as contribuições da propensão a 

consumir, a investir e a parcela dos componentes domésticos () no PIB. 

 Dado (40) é possível desagregar tal equação em partes18, expondo a contribuição das 

fontes geradoras das mesmas (FREITAS E DWECK, 2013). A primeira que pode ser exposta 

é a contribuição do setor doméstico (Contrdom), que é formada pelos componentes domésticos 

tanto induzidos quando autônomos, a citar o consumo de não duráveis (cuja contribuição é a 

própria propensão a consumir), os investimentos privados (propensão a investir), o consumo de 

duráveis, o investimento residencial, os gastos com consumo e investimento do governo, bem 

como o investimento realizado pelas empresas estatais.  

Contrdom = α(1) {[
CHND(0)

Y(0)
] gc + [

IPE(0)

Y(0)
] gh + [

CHD(0)

Y(0)
] gCHD + [

IH(0)

Y(0)
] gIH + [

CG(0)

Y(0)
] gCG +

[
IG(0)

Y(0)
] gIG + [

ISE(0)

Y(0)
] gISE}                                                       (41) 

Para melhor compreensão das fontes geradoras de impulso para o crescimento da 

economia, a contribuição do setor doméstico pode ser desagregada em uma parte pública e outra 

privada, expressas em (42) e (43). Tal classificação permite analisar qual dos agentes 

domésticos da economia contribui de maneira mais ativa para o crescimento, sendo importante 

para analisar eficácia e direcionamento de políticas econômicas.  

Contrpriv = α(1) {[
CHND(0)

Y(0)
] gc + [

IPE(0)

Y(0)
] gh + [

CHD(0)

Y(0)
] gCHD + [

IH(0)

Y(0)
] gIH}                                 (42) 

 Contrpub = α(1) {[
CG(0)

Y(0)
]gCG + [

IG(0)

Y(0)
]gIG + [

ISE(0)

Y(0)
]gISE}                                                        (43) 

Como componentes privados tem-se a propensão a consumir, a propensão a investir, a 

contribuição do consumo de bens duráveis e a contribuição do investimento residencial. No que 

concerne à contribuição do setor público tem-se a contribuição do consumo do governo, mais 

a contribuição dos investimentos do governo e das empresas estatais.  

A outra contribuição é a do setor externo (Contrext), que capta tanto os reflexos da 

variação das exportações, quanto do conteúdo doméstico (μ), sendo formada por dois termos:  

Context = α(1) [
X(0)

Y(0)
] gX +

α(1)

μ(1)
gμ                                           (44) 

                                                 

18 Além dessa divisão que será apresentada a seguir, Freitas e Dweck (2013) separam a taxa de crescimento entre 

contribuição dos componentes autônomos e do supermultiplicador. 
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Tal método também se diferencia do tradicional (internacional) no cálculo da 

contribuição externa, pois não considera as exportações líquidas, mas sim a contribuição das 

exportações e da variação do componente doméstico. A contribuição das exportações ao 

crescimento (primeiro termo da soma na equação acima) depende da taxa de crescimento destas, 

ponderada pelo supermultiplicador e pela participação das exportações no PIB do período 

anterior.  

Já a contribuição da importação (segundo termo) é dada pela taxa de crescimento do 

conteúdo doméstico, só que ponderada pela divisão do supermultiplicador pelo conteúdo 

doméstico presentes no período atual. Esse termo indica as variações do lado autônomo em 

decorrência da estrutura de demanda no país, via alteração do conteúdo doméstico que não é 

diretamente induzida pela renda. Assim, permite identificar se um país alterou na média a 

utilização de componente externo e doméstico, ou seja, o quanto em média se está substituindo 

produção nacional por estrangeira.   

Por fim, pode-se escrever a taxa de crescimento do PIB em relação às classificações das 

contribuições anteriormente definidas. 

g = Contrdom⏟      
Contrpriv+ Contrpub

+ Contrext +  α(1) [
E(0)

Y(0)
] gE                                                         (45) 

Assim, a taxa de crescimento do PIB é formada pela contribuição doméstica (privada e pública), 

mais a contribuição externa e, para completar a identidade, a variação de estoques.   

Apesar desta abordagem do supermultiplicador ter um caráter distinto dos outros 

métodos no que se refere à contabilidade do crescimento, é justificável sua relevância para o 

tema devido à separação das contribuições domésticas e externas calculadas por um prisma 

teórico, com a influência do supermultiplicador.  

 

1.5 Síntese dos modelos de decomposição do crescimento da demanda agregada 

 

Nesta seção pretende-se fazer uma síntese entre os métodos apresentados, 

estabelecendo quais são os pontos em comum e as principais diferenças entre eles. As principais 

características de identificação dos métodos encontram-se organizadas no Quadro 2.  

Dos quatro métodos apresentados, três apresentam estimações para o Brasil, mesmo 

sendo para períodos diferentes.  
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Quadro 2 - Quadro síntese dos modelos de decomposição do crescimento da demanda 

agregada 

 Tradicional Alternativo Atribuição 
Supermultiplicador 

Sraffiano 

Principais 

estudos 
- Lara (2013) 

Kranendonk e 

Verbruggen, 2005; 

Hoeskra e van der 

Helm (2010) 

Freitas & Dweck 

(2013) 

Período para o 

Brasil 
1997-2012 1997-2012 - 1970-2005 

Peridiocidade Trimestral Trimestral - Média do período 

Fonte de dados 
Contas 

Nacionais/IBGE 

Contas 

Nacionais/IBGE 
- 

Contas 

Nacionais/IBGE/ Dos 

Santos; Pires (2007) 

/FGV 

Índice de preços 

usados para 

deflacionamento 

Preços do 

período 

anterior/deflator 

de cada 

componente 

Preços do período 

anterior/ deflator de 

cada componente  

Preços correntes19 

Deflator implícito do 

PIB, pata todos os 

componentes 

Taxas de 

crescimento 
Volume Volume Volume  

Volume + preços 

relativos (em relação ao 

deflator do PIB) 

Oferta agregada PIB PIB + Importações PIB PIB + Importações 

Demanda 

Agregada 

Consumo, gastos 

do governo, 

formação bruta 

de capital fixo, 

variação de 

estoques e 

exportações 

líquidas 

Consumo, gastos do 

governo, formação 

bruta de capital fixo, 

variação de estoques, 

e exportações 

Consumo, 

investimento, gastos 

do governo e 

exportações 

Consumo das famílias 

duráveis e não 

duráveis, consumo do 

governo, investimento 

privado, residencial, do 

governo e das empresas 

públicas, variação de 

estoques, e exportações 

Demanda 

doméstica 

Consumo, gastos 

do governo, 

formação bruta 

de capital fixo e 

variação de 

estoques 

Consumo, gastos do 

governo, formação 

bruta de capital fixo e 

variação de estoques 

Consumo, 

investimento, gastos 

do governo 

Consumo das famílias 

(duráveis e não 

duráveis), consumo do 

governo, investimento 

privado, residencial, do 

governo e das empresas 

públicas e variação de 

estoques 

Demanda 

externa 

Exportações 

líquidas 
Exportações Exportações Exportações  

Importações Autônomas 
Induzidas pela 

demanda agregada 

Desagregadas via 

matriz-insumo-

produto 

Induzidas pela 

demanda agregada 

Conteúdo 

doméstico 
- 

(1-q), sendo “q” o 

conteúdo importado 

𝛼𝑖, participação 

doméstica de cada 

componente i no PIB 

μ, sendo (1-μ) o 

conteúdo externo  

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lara (2013), Kranendonk e Verbruggen, 2005; Hoeskra e van der Helm 

(2010) e Freitas e Dweck (2013). 

As informações do método tradicional podem ser facilmente calculadas, e são 

divulgadas pelo IBGE. No método alternativo presente em Lara (2013), o autor disponibiliza 

                                                 

19 A preços correntes, quando calculada usando o período presente como aproximação das participações do passado 

ou futuro próximo (versão simples), Pode ser feita ainda com preços constantes, se se utiliza as Matrizes Insumos 

produtos dos períodos passados para determinar os coeficientes de contribuição de cada atividade no PIB.  
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os valores das contribuições para seu método e para o método tradicional, de 1997 a 2012, em 

bases trimestrais. O período de maior abrangência é o do supermultiplicador sraffiano, de 1970 

a 2005, porém, as contribuições ao crescimento demonstradas são a média do período. Já para 

o método da atribuição, não existem informações das contribuições dos agregados econômicos 

para o Brasil, sendo necessário assim calcular tais contribuições. Para tanto deve-se utilizar as 

informações das Matrizes de Insumo-Produto (MIP) nacionais, Tabelas de Recursos e Usos 

(TRU), bem como os agregados macroeconômicos, para calcular as contribuições deduzidas 

das exportações referentes a cada componente. Estima-se, entretanto, que seja possível fazer tal 

análise a partir de 2000 a 200920, fornecendo um grande período para a análise comparativa.  

Nas informações sobre essa decomposição do crescimento existentes para o Brasil há 

diferença nos índices de preços utilizado por cada um dos métodos para o deflacionamento das 

variáveis. No método proposto por Lara e em seu cálculo para o método tradicional, foram 

usados os preços do período anterior, deflacionados pelo deflator de cada componente da 

demanda agregada. Por causa disso, as contribuições do crescimento, dadas as taxas, se referem 

apenas às variações de volume dos bens e serviços produzidos por cada categoria, ou seja, 

fornecem diretamente as variações reais dos componentes.  

Na proposta de Freitas e Dweck (2013), todos os componentes são deflacionados pelo 

deflator do PIB, ao invés dos seus próprios deflatores. O uso de tal procedimento é devido ao 

objetivo de manter a identidade da taxa de crescimento do PIB em relação às contribuições dos 

diversos componentes. Porém, em comparação com o método de Lara (2013) isso tem uma 

importante implicação, pois as taxas de crescimento que são usadas para o cálculo das 

contribuições, além de conterem as variações do volume dos bens e serviços, indicam variação 

nos preços relativos, em relação ao deflator do PIB. Portanto, deve-se tomar cuidado, caso se 

faça quaisquer tipos de comparações.  

Já quando analisa-se o método da atribuição (para estimações de outros países), nas 

contribuições ao crescimento estão inclusas as variações de volume e isso é possível porque as 

matrizes em geral são divulgadas a preços do período anterior. Assim, tem-se a contribuição 

exata da taxa de crescimento real de cada agregado para o PIB.  

Um aspecto em comum entre os métodos de Lara (2013) e Freitas e Dweck (2013) é 

que em suas definições de oferta agregada, ambos levam em consideração as importações. 

                                                 

20 Para os anos em que não são divulgadas as matrizes insumo-produto, há a possibilidade de utilizar as Tabelas 

de Recursos e Usos utilizando os coeficientes técnicos de uma matriz tomada como base, para calcular os valores 

quando não foram divulgados tais dados.  
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Assim, a oferta agregada é a soma do que é produzido internamente mais a parcela que pode 

ser importada para satisfazer a demanda doméstica. Nos outros dois métodos, a oferta agregada 

aparece da maneira usual, sendo atendida só pelo que é produzido internamente.  

Os elementos que compõem a demanda agregada parecem ser similares entre os 

métodos, alterando-se apenas a desagregação dos mesmos. O que apresenta maiores elementos 

desagregados é o supermultiplicador sraffiano, com os nove elementos descritos no quadro, 

enquanto o de menor desagregação é o da atribuição, com apenas quatro elementos. Um ponto 

interessante a se notar é que o método da atribuição não separa os componentes do investimento 

entre formação bruta de capital fixo e variação de estoques.  

Em relação à desagregação da demanda agregada entre a demanda doméstica e a 

demanda externa, parece haver similaridade entre os métodos, sendo a demanda doméstica 

formada por todos aqueles elementos da demanda agregada, com exceção das exportações, que 

são referentes à demanda externa. Com exceção do método da atribuição, em todos os métodos 

a contribuição do setor externo é formada por dois componentes, um relacionado às importações 

e outro às exportações.  

No tocante às importações, estas apresentam hipóteses de funcionamento distintas entre 

os métodos. O tradicional mantém as importações autônomas, não analisando a fonte de suas 

alterações, sendo a contribuição das importações dada pela variação absoluta das importações 

(ΔM) em relação ao PIB do período anterior. Assim, a despeito da simplicidade do método 

tradicional, a contribuição do setor externo nesse caso seria subestimada caso a taxa de 

crescimento das importações fosse positiva21, pois não se considera que as importações finais 

são induzidas nem pelo crescimento da renda da economia do período, nem por outro lado, da 

necessidade de insumos importados para a produção do PIB. O comparativo entre as 

contribuições das importações, das exportações, do setor externo e setor doméstico pode ser 

visto no Quadro 3.  

Como a decomposição o do produto é uma soma das parcelas de contribuição interna e 

externa, tem-se por outro lado que nesse caso a parcela doméstica seria superestimada, pois não 

seriam levados em consideração os efeitos de indução expostos acima. Assim, ao analisar a 

contribuição de cada setor para o crescimento do produto, poder-se-ia recair em erro ao dar uma 

importância maior à participação do setor doméstico quando comparada à sua real contribuição.  

                                                 

21 Caso a taxa de crescimento das importações seja negativa, o contrário acontece. A contribuição do setor externo 

seria superestimada, enquanto a contribuição do setor doméstico seria subestimada. Mais sobre estas 

considerações no Capítulo 2. 
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Quadro 3 - Síntese das contribuições das importações, das exportações, do setor 

externo e setor doméstico para os diferentes métodos 
 

Tradicional Alternativo Atribuição 
Supermultiplicador 

Sraffiano 

Contribuição 

das 

importações 

Taxa de 

crescimento das 

importações, 

ponderada pela 

participação 

relativa no PIB 

Variação da 

proporção do 

componente 

importado da 

economia (Δq), 

ponderado pelos 

gastos nacionais em 

relação ao PIB 

Deduzidas dos 

componentes da 

demanda agregada 

Taxa de crescimento do 

conteúdo doméstico, 

ponderada pela divisão 

do supermultiplicador 

pelo conteúdo 

doméstico 

Contribuição 

das exportações 

Taxa de 

crescimento das 

exportações, 

ponderada pela 

participação 

relativa no PIB 

Taxa de crescimento 

das exportações, 

ponderada pelo 

coeficiente de 

penetração em 

relação ao PIB 

Variação entre o 

conteúdo doméstico 

das exportações em 

relação aos dois 

períodos, como 

proporção do PIB22 

Taxa de crescimento 

das exportações, 

ponderada pelo 

multiplicador e pela 

participação das 

exportações no PIB 

Contribuição 

do setor 

doméstico 

Taxa de 

crescimento dos 

gastos 

domésticos, 

ponderadas pela 

participação 

relativa no PIB 

Taxa de crescimento 

dos gastos 

domésticos, 

ponderada pela 

participação relação 

ao PIB 

Taxa de 

crescimento do 

conteúdo 

doméstico, 

ponderado pela 

participação 

relativa no PIB23 

Taxas de crescimento 

das variáveis 

domésticas24 

ponderadas 

participações em 

relação ao PIB e pelo 

supermultiplicador 

Contribuição 

do setor 

externo 

Contribuição das 

exportações 

menos a 

contribuição das 

importações 

Contribuição das 

exportações menos a 

contribuição das 

importações 

Igual à contribuição 

das exportações 

Contribuição das 

exportações menos a 

contribuição das 

importações 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lara (2013), Kranendonk e Verbruggen, 2005; Hoekstra e van der Helm 

(2010) e Freitas e Dweck (2013). 

Já os métodos alternativo e do supermultiplicador consideram que as importações são 

uma fração da demanda agregada, ou seja, são induzidas por estas havendo um coeficiente de 

conteúdo doméstico que é utilizado para estimar as importações. Um aspecto que pode ser 

questionado é em relação ao componente “q” ou “𝜇”, que se referem respectivamente à parcela 

importada e doméstica nos métodos de Lara (2013) e Freitas e Dweck (2013). Por simplificação, 

é feita a suposição de que tais frações são as mesmas tanto para todos os componentes dos 

                                                 

22 Essa fórmula se refere ao método desenvolvido por Kranendonk e Verbruggen, 2005, mas pode ser facilmente 

adaptada para o cálculo da contribuição segundo Hoekstra e van der Helm (2010) Além disso, foi considerado 

nesse caso quando as matrizes para ambos os anos são conhecidas. Se este não foi o caso, considera-se a presença 

do erro, tal como nessa equação:  
(αe

0.e1)−(αe
0.e0)+re

y0
. 

23 Mesmas ressalvas da nota anterior. 
24 Consumo de não duráveis (propensão a consumir), os investimentos privados (propensão a investir), o consumo 

de duráveis, o investimento residencial, os gastos com consumo e investimento do governo, bem como o 

investimento realizado pelas empresas estatais. 
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gastos domésticos quanto para as exportações. Porém, considera-se tal hipótese como 

excessiva, pois ela nem sempre é verdade para todas as economias e para todos os períodos. 

Por exemplo, países subdesenvolvidos teriam uma elevada parcela de importação induzida de 

bens de capital quando comparada aos demais produtos, enquanto países reexportadores que 

também têm tendência de importar grandes montantes de produtos, mas que agregam valor e 

os exportam novamente, apresentam uma elevada parcela de importação induzida pelo 

componente externo, em detrimento dos outros componentes da demanda agregada.  

Os dois métodos apresentam as importações como separada em dois componentes. Um 

considera que as importações são induzidas pela demanda agregada, enquanto a outra parte 

indica a variação da parcela autônoma, que depende de quaisquer outros fatores que não estejam 

diretamente relacionados com os componentes da demanda. Uma crítica que se pode fazer a 

estes dois métodos é que ambas as parcelas não são desagregadas para todos os componentes 

da demanda agregada, tendo aspetos mais gerais do comportamento da economia.  

A contribuição das importações no método proposto por Lara (2013) é formada pela 

variação da proporção do componente importado da economia (Δq), ponderado pelo 

crescimento da demanda agregada em relação ao PIB do período anterior. Essa mesma 

contribuição pelo método do supermultiplicador é dada pela taxa de crescimento do conteúdo 

doméstico, só que ponderada pela divisão do supermultiplicador pelo conteúdo doméstico 

presentes no período atual.  

Dessa forma, por se tratar de contabilidade, a parte autônoma das importações deve 

ser considerada em alguma parte, e são atribuídas às importações. Ao se adicionar o efeito da 

importação autônoma (variação do componente doméstico) na parcela de contribuição 

exclusiva das importações sem desagregar para os diferentes componentes, aumenta-se sua 

magnitude, e contribui assim para que a contribuição do setor externo em ambos os modelos 

seja subestimada, pela superestimação de contribuição das importações. Assim, a contribuição 

do setor doméstico seria maior do que é de fato.   

 A contribuição das exportações em Freitas e Dweck (2013) é dada pela taxa de 

crescimento deste agregado, ponderada pelo supermultiplicador e pela participação das 

exportações no PIB do período anterior, e para obter-se a contribuição do setor externo, deve-

se deduzir a contribuição das importações. A contribuição das exportações pelo método de Lara 

(2013) é dada pela taxa de crescimento das exportações, ponderada pelo coeficiente de 

penetração em relação ao PIB, ambos do período anterior, e para obter-se a contribuição do 

setor externo, deve-se deduzir esta da contribuição das importações.   
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Uma característica o método de Lara (2013) é em relação ao cálculo da contribuição das 

importações. A derivação matemática está coerente, entretanto, a variação do componente 

externo aparece então como um “resíduo” necessário para o cálculo da contribuição das 

importações e para que o crescimento do PIB possa ser atribuído com exatidão aos 

componentes25. Assim, tal termo não pode ser calculado separadamente, sendo um ponto 

negativo, pois essa contribuição só é possível ser obtida através de resíduos.   

Apesar dessas críticas ao método alternativo, deve-se ressaltar que tal método é o 

máximo que pode ser obtido com as informações dos agregados macroeconômicos e quaisquer 

avanços no refinamento dos cálculos necessitaria alguns esforços adicionais, especialmente 

através da utilização de matrizes insumo-produto. Com a utilização desse recurso, algumas das 

críticas a este método poderiam ser atenuadas, com a disposição de informações sobre as 

importações de cada componente agregado, bem como o estabelecimento de “q” para cada 

componente. 

Por outro lado, no método da atribuição as importações são desagregadas por cada 

componente, usando a estrutura permitida através das matrizes insumo-produto, que fornecem 

para cada componente o exato montante de importações (sejam estas induzidas ou não pela 

demanda agregada). Assim, em relação aos métodos alternativo e do supermultiplicador, as 

contribuições são melhor distribuídas em relação aos componentes domésticos e externo. 

As contribuições do setor doméstico são formadas pela soma das contribuições de cada 

componente que o respectivo método adota como desagregação. Com exceção do método 

tradicional, todos os métodos descontam uma parcela das importações de tais componentes 

domésticos, o que leva a uma contribuição inferior da parcela doméstica caso fosse considerado 

o método tradicional. A contribuição do setor doméstico neste método é dada pela variação dos 

gastos domésticos em relação ao PIB do período anterior.  

Em relação ao método de Lara (2013), as contribuições do setor doméstico são dadas 

respectivamente pela taxa de crescimento dos gastos domésticos, ponderada pela participação 

externa em relação ao PIB, ambos do período anterior. Enquanto no método proposto por 

Freitas e Dweck (2013) pela soma das taxas de crescimento das variáveis domésticas, 

ponderadas respectivamente pelas suas participações do período anterior em relação ao PIB e 

pelo supermultiplicador. Entretanto, como argumentado acima, os métodos alternativo e do 

supermultiplicador fornecem uma contribuição ainda maior do que no caso do método da 

                                                 

25 Além disso, pode-se questionar o significado econômico da contribuição das importações. 
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atribuição ao não distribuir os acréscimos das importações autônomas para os demais 

componentes da demanda doméstica. Assim, comparativamente, o método da atribuição 

tenderia a ter uma contribuição doméstica menor em relação a todos os outros métodos.   

As vantagens e desvantagens de todos os métodos estão agrupadas no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Vantagens e desvantagens para os métodos de cálculo das contribuições 

ao crescimento 
 Vantagens Desvantagens 

Tradicional 

 Simplicidade no cálculo; 

  Fornece diretamente as 

contribuições das exportações 

líquidas

 Subestima a contribuição do setor 

externo 

 Superestima a contribuição da demanda 

doméstica para o crescimento 

 

Alternativo 

 Computa como contribuição negativa 

das importações o aumento do 

coeficiente de importações e não o 

aumento absoluto das importações; 

 Dadas as contas nacionais, é 

preferível ao método tradicional por 

distribuir as importações entre os 

diversos componentes

 Considera uma mesma fração de 

componente doméstico para todos os 

componentes do PIB; 

 Atribui toda variação das importações 

autônomas como redução da 

participação do setor externo; 

 Contribuição das importações obtidas 

por resíduo, e não diretamente 

Atribuição 

 Desagrega as importações por cada 

componente da demanda agregada, 

medindo uma contribuição precisa de 

cada variável para o PIB 

 Calcula com precisão a participação 

do setor externo e doméstico para o 

PIB 

 Obtém a participação do setor 

externo diretamente;

 Necessidade do uso e disponibilidade de 

matrizes para cálculo das parcelas 

domésticas; 

 Na ausência de matrizes para dois 

períodos seguidos, as contribuições 

podem apresentar erros;

Supermultiplicador 

Sraffiano 

 Detalhamento sobre os componentes 

da demanda doméstica, favorecendo 

um melhor panorama sobre o 

crescimento da economia; 

 Melhor do que o método tradicional, 

pois considera que as importações 

são induzidas pela variação da renda; 



 Necessidade do uso de matrizes para 

separação dos componentes induzidos e 

autônomos da demanda agregada; 

 Considera uma mesma fração de 

componente doméstico para todos os 

componentes do PIB;  

 Atribui toda variação das importações 

autônomas como redução da 

participação do setor externo; 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lara (2013), Kranendonk e Verbruggen, 2005; Hoekstra e van der Helm 

(2010) e Freitas e Dweck (2013). 

As vantagens do método tradicional são de que o cálculo das contribuições é o mais 

simples dos métodos apresentados, fornecendo diretamente as contribuições das exportações 

líquidas. Entretanto, apesar disso ele subestima a contribuição do setor externo e superestima a 

contribuição da demanda doméstica para o crescimento, ao não atribuir aos componentes 

domésticos a influência das importações.  

No método alternativo, proposto por Lara (2013), uma das vantagens é que apenas há 

a computação como contribuição negativa das importações quando há o aumento do coeficiente 
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de importações e não todo aumento absoluto das importações. Neste sentido, torna-se preferível 

ao método tradicional por atribuir aos outros componentes a indução das importações, dada a 

atividade econômica. Entretanto, uma desvantagem desse método é que este considera uma 

mesma fração de componente doméstico para todos os componentes do PIB, comprometendo 

a atribuição das importações aos diversos componentes. Além disso, dada a forma que as 

importações são estimadas, atribui toda variação das importações autônomas como redução da 

participação do setor externo, o que tende a enviesar o cálculo das contribuições. 

A principal vantagem do método de atribuição é que este desagrega as importações 

por cada componente da demanda agregada, medindo uma contribuição precisa de cada variável 

para o PIB. Porém, para realizar tais procedimentos, há a necessidade do uso e disponibilidade 

de matrizes insumo-produto para cálculo das parcelas domésticas, e na ausência destas para 

dois períodos consecutivos, as contribuições estimadas, dados os “alfas” para um período 

representativo, podem apresentar erros, que devem ser distribuídos aos componentes.  

O método do supermultiplicador possui um elevado nível de detalhamento sobre os 

componentes da demanda doméstica, favorecendo um melhor panorama sobre o crescimento 

da economia. Ao considerar que as importações são induzidas pela variação da renda, este 

torna-se preferível ao método tradicional. Entretanto, deve-se ressaltar que além da suposição 

teórica sobre a forma em que as importações são desagregadas, existem as outras hipóteses 

sobre os componentes do supermultiplicador. Além disso, para a (re)aplicação desse método é 

necessário a separação dos componentes induzidos e autônomos da demanda agregado, 

conforme indicado pelos autores. Outras duas desvantagens desse método (em similaridade 

com o método alternativo) é a consideração de uma única fração de componente doméstico para 

todos os componentes do PIB e atribuição de toda a variação do conteúdo doméstico na 

participação do setor externo, sem desagrega-lo por componente da demanda agregada. 

Uma vez apresentados os métodos existentes na literatura sobre a decomposição do 

crescimento pelo lado da demanda agregada, o próximo capítulo tem como objetivo contribuir 

para a discussão da temática, através da proposta de um método que seja capaz de calcular as 

contribuições ao crescimento levando em consideração a distribuição das importações entre os 

diversos componentes da demanda agregada. Através desse método pretende-se estabelecer 

uma alternativa aos métodos apresentados nesse capítulo, bem como calcular tais contribuições 

para o Brasil, de 2000 a 2009. 
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2 UMA PROPOSTA DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO 

PELA DEMANDA AGREGADA, UTILIZANDO MATRIZES INSUMO-PRODUTO 

 

2.1 Introdução 

 

Na busca de contribuir para o debate da desagregação das importações por componente 

da demanda agregada, e do cálculo de suas contribuições para o crescimento da economia, neste 

capítulo propõe-se um método da distribuição das importações. Este método tem inspiração no 

método proposto por Kranendonk e Verbruggen (2005), em que utilizam-se as informações 

dispostas nas matrizes insumo-produto (MIP) para poder distribuir o total das importações entre 

os diversos componentes da demanda agregada.  

No método por Kranendonk e Verbruggen, (2005) são mantidas parcelas constantes do 

que é produzido nacionalmente (os “alfas”, tal como descrito no capítulo 1), e a partir delas, o 

cálculo direto das contribuições de cada componente, já deduzido o que seria correspondente 

das importações por categoria da demanda agregada. Neste método proposto, porém, que será 

chamado de “método da distribuição das importações”, é realizada a distribuição das 

importações para cada um dos componentes a partir das informações presentes na MIP e nas 

Tabelas de recursos e usos (TRU), para depois serem calculadas as contribuições ao 

crescimento.  

O montante das importações realizadas por um país pode ser desagregado nos seguintes 

componentes:  

M = MC +MFBCF +MVE +MG +MX                                           (46) 

onde M são as importações finais e intermediárias de bens e serviços, Mk as importações dos 

diversos agregados: consumo das famílias e das instituições sem fins lucrativos (C), formação 

bruta de capital fixo (FBCF), variação de estoques (VE), consumo da administração pública 

(G) e exportações (X). As importações serão distribuídas para cada componente da demanda 

agregada, descontando destes todas as compras externas necessárias para sua produção ou para 

consumo final.  

Em todas elas, para facilitar e fornecer maior precisão aos resultados, considera-se que 

as importações totais de cada componente (Mk, onde k representa os diversos elementos da 

demanda agregada) são formadas pela soma entre as importações intermediárias (Mint
k ), 

utilizadas como insumos na produção de produtos nacionais, bem como as importações finais 

(Mfin
k ), destinadas ao uso pelos consumidores brasileiros, como expresso em:  
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Mk = Mint
k +Mfin

k                                                                                                             (47) 

No processo de cálculo, serão adotadas hipóteses diferentes para estimar as importações 

intermediárias e finais, por considerar que cada um desses componentes possui comportamento 

distinto, como será visto na seção seguinte.  

Assim, pode-se reescrever identidade contábil básica do PIB (Y) como: 

Y = (C − MC) + (FBCF − MFBCF) + (VE −MVE) + (G − MG) + (X − MX)                  (48) 

em que as variáveis são equivalentes à descrição dos componentes da demanda agregada da 

equação anterior. Ou seja, de cada componente da demanda agregada será deduzida a parte dos 

recursos que são enviadas para o exterior para atender sua demanda direta ou para produção. 

Após algumas manipulações algébricas, a equação abaixo demonstra como a 

contribuição de cada componente da demanda agregada seria calculada: 

ŷ = [ĉ (
C

Y
)
t−1
−mĉ  (

MC

Y
)
t−1
]

⏟                
c

+ [fbcf̂  (
FBCF

Y
)
t−1
−mfbcf̂  (

MFBCF

Y
)
t−1
]

⏟                      
fbcf

+

[vê (
VE

Y
)
t−1
−  mvê (

MVE

Y
)
t−1
]

⏟                  
ve

+ [ĝ (
G

Y
)
t−1
−mĝ  (

MG

Y
)
t−1
]

⏟                
+

g

[x̂ (
X

Y
)
t−1
−mx̂  (

MX

Y
)
t−1
]

⏟                
x

 (49) 

Onde as variáveis minúsculas com ênfase de circunflexo representam a taxa de crescimento 

para a variável definida. As variáveis em letras minúsculas (c, fbcf, ve, g e x) representam 

respectivamente as contribuições do consumo, da FBCF da economia, da variação de estoques, 

do consumo do governo em bens finais e das exportações para o crescimento da demanda 

agregada. Note que a contribuição de cada variável será dada pela diferença da taxa de 

crescimento do componente da demanda agregada e a taxa de crescimento das importações de 

cada componente, ambas proporcionais ao seu respectivo peso no PIB do período anterior.  

Assim, a contribuição das importações, caso fosse tomada como um todo (a variável 

“m” do método tradicional, como descrita no capítulo anterior), deveria ser igual à soma das 

diversas contribuições dos componentes da demanda agregada:  

mtrad = mc ̂ (
MC

Y
)
t−1⏟        

mdist
c

+mfbcf̂  (
MFBCF

Y
)
t−1⏟          

mdist
fbcf

+mvê  (
MVE

Y
)
t−1⏟        

mdist
ve

+mĝ  (
MG

Y
)
t−1⏟        

m
dist
g

+mx̂  (
MX

Y
)
t−1⏟        

mdist
x

      (50) 

onde mdist
k  representa a contribuição das importações pelo método da distribuição, e o índice k 

se refere aos diferentes componentes da demanda agregada, definidos anteriormente. mtrad é 

assim uma média ponderada das taxas de crescimento das importações dos diversos 

componentes.  
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A contribuição doméstica (Contdist
D ) para o método da distribuição das importações e a 

contribuição externa (Contdist
E ) são dadas por: 

Contdist
D = c + g + fbcf + ve                                                                                            (51) 

Contdist
E = x                                                                                                                      (52) 

A contribuição doméstica é dada pelo somatório das contribuições de todos os componentes já 

deduzida de cada uma delas a parcela respectiva do crescimento das importações (mdist
k ), 

enquanto a contribuição do setor externo é dada exclusivamente pelo desempenho das 

exportações, também excluída a parte das importações desse componente específico.    

Para realizar tais cálculos, são necessárias, além das informações sobre o PIB e os 

grandes agregados, as importações por componente da demanda agregada. Tal informação para 

a economia brasileira está disponível apenas nos anos em que é divulgada a MIP, que 

recentemente incluem apenas os anos de 2000 e 2005, a preços correntes. Como alternativa para 

os anos em que há falta desses dados, procurou-se nesse trabalho propor um método em que 

fosse possível desagregar o montante total das importações. O período que será abordado 

compreenderá os anos de 2000 a 2009, nos quais há informações disponíveis para o Brasil. 

Além da introdução desse trabalho, esse capítulo contém outras cinco seções. A primeira 

delas é uma breve descrição das informações disponíveis nas MIP e nas TRU utilizadas. Na 

segunda, será apresentada a metodologia empregada para a distribuição das importações. Na 

terceira, são apresentados os resultados das estimações; na quarta é realizada uma breve 

comparação entre o método da distribuição e o tradicional, e por último são realizadas algumas 

considerações finais.  

 

2.2 As matrizes insumo-produto e as Tabelas de Recursos e Usos no Brasil 

 

A matriz de insumo-produto (MIP) para o Brasil é calculada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Nas TRU são considerados os valores do consumo 

intermediário e da demanda final no total de valores produzidos (IBGE, 2008a). 

 As matrizes são publicadas de acordo com as Contas Nacionais, e são 

organizadas como disposto na Tabela 1 (IBGE, 2008a). Por convenção, as matrizes são 

denotadas por letras maiúsculas e os vetores por letras minúsculas.  
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Tabela 1 - Composição das informações das tabelas de recursos e usos 

 
Produtos 

nacionais 
Atividades Demanda final 

Valor da 

produção 

Produtos nacionais  Un Fn q 

Produtos importados  Um Fm  

Atividades v  E g 

Impostos  Tp Te  

Valor adicionado  y'   

Valor da produção q' g'   

Fonte: IBGE (2008a). 

 

A descrição das variáveis dispostas no quadro se encontra abaixo26:  

 

V - matriz de produção, apresenta para cada atividade o valor da produção de cada um dos 

produtos  

q - vetor com o valor bruto da produção total por produto; 

Un - matriz de consumo intermediário nacional, apresenta para cada atividade o valor dos 

produtos de origem interna consumidos;  

Um - matriz de consumo intermediário importado, apresenta para cada atividade o valor dos 

produtos de origem externa consumidos; 

Fn - matriz da demanda final por produtos nacionais, apresenta o valor dos produtos de origem 

interna consumidos pelas categorias da demanda final (consumo final das administrações 

públicas, consumo final das instituições sem fins de lucro a serviço das famílias, consumo final 

das famílias, exportações, formação bruta de capital fixo e variação de estoques); 

Fm - matriz da demanda final por produtos importados, apresenta o valor dos produtos de 

origem externa consumidos pelas categorias da demanda final; 

E - matriz da demanda final por atividade, representa a parcela do valor da produção de uma 

atividade destinada à demanda final. Estes dados não são observados, são calculados a partir de 

Fn; 

Tp - matriz dos valores dos impostos e subsídios associados a produtos, incidentes sobre bens 

e serviços absorvidos (insumos) pelas atividades produtivas; 

Te - matriz dos valores dos impostos e subsídios associados a produtos, incidentes sobre bens 

e serviços absorvidos pela demanda final; 

g - vetor coluna com o valor bruto da produção total por atividade; 

y - vetor coluna com o valor adicionado total gerado pelas atividades produtivas. É considerado 

como um vetor por medida de simplificação; na prática é uma matriz por atividade com o valor 

adicionado a custo de fatores e a preços básicos, as remunerações (salários e contribuições 

sociais), o excedente bruto operacional (obtido por saldo) e os impostos e subsídios incidentes 

sobre as atividades. 

 

 Para calcular as contribuições do crescimento por componente da demanda agregada, 

deduzindo as importações, conforme expresso em (3), seriam necessárias, além das variações 

da matriz de demanda final nacional27 (Fn), a matriz da demanda final por bens importados28 

                                                 

26 IBGE (2008, p. 11-12). 
27 Na divulgação da MIP, esta é a tabela 3. 
28 Tabela 4, da MIP. 
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(Fm).  Na matriz Fn constam todas as informações por produto e por categoria de demanda 

agregada a preços básicos. O mesmo ocorre para a Fm, na qual constam todas as informações 

do que é importado pelo país, desagregado por produto e por grandes agregados 

macroeconômicos. Tais contribuições poderiam ser calculadas sem grandes dificuldades se 

houvesse disponibilidade destas informações anualmente (em preços correntes e a preços do 

período anterior).  

 Mas, dados os custos envolvidos na coleta e apresentação de tais informações, as 

matrizes calculadas pelo IBGE são disponibilizadas com um intervalo de 5 anos. Caso houvesse 

a publicação anual da MIP, ou pelo menos da Fm, o cálculo das contribuições poderia ser feito 

sem esforços adicionais. Porém, como isso não ocorre, propõe-se um método para obter as 

séries do que seria importado conforme cada componente da demanda agregada.  

 O processo para distribuição das importações, além das informações das MIP, necessita 

das informações divulgadas nas TRU, a preços correntes e do ano anterior, considerando as 55 

atividades econômicas e os 110 produtos. Nelas são analisados os fluxos de bens e serviços que 

fazem parte do processo produtivo, articulando tanto as atividades, quanto os produtos que são 

gerados (IBGE, 2008b).  

 As TRU são formadas por quatro tabelas, duas publicadas a preços correntes e duas a 

preços constantes do ano anterior. Nas tabelas 1 (a preços correntes) e 3 (a preços do ano 

anterior) é discriminada a origem dos produtos da oferta entre nacional e importados29. Na 

oferta total, constam as margens de comércio e transportes e os impostos sobre produto, líquidos 

de subsídios. No referente às importações, estas se encontram separadas entre bens e serviços 

Na tabela 2 (a preços correntes) e na tabela 4 (a preços do ano anterior) constam as 

informações sobre “o equilíbrio entre oferta e demanda, assim como as estruturas de custos das 

atividades econômicas detalhadas por produto” (IBGE, 2008b, p. 27). São ainda expostas 

nessas tabelas as informações sobre os insumos utilizados na produção de cada atividade, os 

bens e serviços que se destinam à demanda final (consumo final das famílias e das 

administrações públicas, formação bruta de capital fixo, variações de estoques e exportações) e 

o valor adicionado por cada atividade.  

Apesar das TRUs conterem um vetor com as importações que foram realizadas por cada 

produto, tais importações não estão separadas por componentes da demanda agregada. Logo, 

serão utilizadas as informações técnicas obtidas das Matrizes Insumo-Produto (MIP) para poder 

                                                 

29 O número dessas tabelas é referente à divulgação padrão do IBGE. 
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calcular, dadas algumas hipóteses, qual seria o correspondente aos montantes de importação 

atribuídos a cada componente.  

Em relação às matrizes insumo-produto, o IBGE (2008) ressalta a necessidade de se 

especificar qual a tecnologia adequada no uso das matrizes insumo produto. Sendo assim, uma 

hipótese adotada nesse trabalho é que:  

a tecnologia é uma característica das atividades, isto é, a tecnologia para a produção 

dos produtos é aquela da atividade que os produz. Assim, as informações disponíveis 

são sobre as estruturas de insumo de cada atividade. As estruturas de insumos dos 

produtos são calculadas pela média ponderada das estruturas das atividades que os 

produzem, considerando como peso a participação de cada atividade na produção do 

produto (cotas de mercado) (IBGE, 2008, p. 13). 
 

Para esse estudo acredita-se ser mais adequada a utilização da tecnologia do setor, em 

detrimento da tecnologia dos produtos, uma vez que a primeira favorece melhores análises 

quando se pretende estudar relações intersetoriais, enquanto a segunda seria mais apropriada 

para análises de relações tecnológicas (IBGE, 2008).  

 Do quadro 1, pode-se observar que o valor da produção por produto (q) é obtida por: 

𝐪 =  𝐔𝐧. 𝐢 +  𝐅𝐧                                                                                                                   (53) 

enquanto a produção por atividade é dada por g, expressa em:  

𝐠 = 𝐕. 𝐢                                                                                                                               (54) 

em que i representa um vetor linha de uns utilizado para denotar a soma dos elementos da 

matriz30.   

Para transformar o valor da produção de produtos em atividades, as demandas dos 

produtos são alocadas nas atividades através do market-share ou parcela de mercado das 

atividades e da tecnologia do setor, conforme exposto acima. Como descrito por Grijó e Bêrni 

(2006), a hipótese do market-share generaliza o suposto da proporção existente entre a 

produção setorial dos produtos e do total do setor, indicando o quanto de cada produto participa 

percentualmente na produção de cada atividade. Assim, a matriz de produtos pode ser 

convertida em atividade através da multiplicação do market-share pela produção desagregada 

por produto, estabelecendo qual a relação de cada produto com as atividades: 

𝐕 = 𝐃. �̂�                                                                                                                             (55) 

em que D é a matriz de market-share, e  �̂� é matriz diagonalizada da produção por produtos.  

                                                 

30 Para facilitar a exposição, não será mencionada a ordem desse vetor nas equações seguintes, sendo esta dada 

pela necessidade da multiplicação para a realização da soma da matriz/vetor desejado.  
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Na hipótese da tecnologia do setor, a matriz de coeficientes técnicos do produto nacional 

por atividade (Bn), que relaciona a quantidade de insumos nacionais que são utilizados na 

produção por atividade, pode ser calculada usando a matriz de insumos intermediários nacionais 

(Un): 

𝐁𝐧 = 𝐔𝐧. �̂�−𝟏                                                                                                                  (56) 

Se a equação (56) for substituída na equação (53), tem-se a equação abaixo, em que o 

vetor de produção pode ser descrito pelo que é importado nacionalmente e o que é oriundo da 

demanda final:  

𝐪 =  𝐁𝐧. �̂�. 𝐢 +  𝐅𝐧                                                                                                           (57) 

Sabendo �̂�. 𝐢 = 𝐠  e se ambos os lados da equação (54) forem multiplicados pelo vetor 

i, obtém-se: 

𝐠 = 𝐕. 𝐢 =  𝐃. �̂�. 𝐢                                                                                                                    (58) 

 que pode ser reescrito como:  

𝐠 =  𝐃. 𝐪                                                                                                                           (59) 

Como o somatório de q e g devem ser iguais, pode-se expressar q através da utilização 

das atividades: 

𝐠 =  𝐁𝐧.𝐃. 𝐪 + 𝐅𝐧                                                                                                                           (60) 

 

Assim, tem-se a maneira pela qual convém fazer a passagem dos produtos para as 

atividades. Essa hipótese será recorrente nesse trabalho, principalmente quando forem 

realizadas as estimações para os anos em que não são divulgadas as matrizes, transformando as 

informações presentes nas TRU, que são geralmente expressas por produtos, em informações 

agregadas por atividades. 

O período que será abordado compreenderá os anos de 2000 a 2009, para os quais há 

informações disponíveis para o Brasil. Existem matrizes disponibilizadas para antes desse 

período, mas devido às diferenças de classificação de atividades, metodologia, e confiabilidade 

das estimações, preferiu-se estimar esse período. Na década anterior, só as matrizes de 2000 e 

de 2005 foram divulgadas31. A seguir é exposto o método utilizado para desagregar as 

importações nos diversos componentes da demanda agregada.  

2.3 Processo de distribuição das importações 

 

                                                 

31 A matriz de 2010 deveria ter sido oficialmente divulgada segundo o calendário do próprio IBGE no ano de 2013. 

Até agora, porém, ainda não foi divulgada  
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Ao longo do processo, algumas hipóteses foram testadas de como desagregar as 

importações por componente da demanda agregada para o Brasil, separadas entre importações 

intermediárias e finais.  

Antes de explicar o processo de distribuição, cabem algumas ressalvas quanto ao 

processo. A primeira é que a desagregação será realizada apenas para os anos em que não estão 

disponíveis as matrizes insumo-produto, ou seja, os anos de 2001 a 2009, com exceção do ano 

de 2005 a preços correntes, já que estas informações estão disponíveis na MIP 2005. Então, 

dado o vetor de importação disponível na TRU para o ano específico, este será decomposto nos 

diferentes componentes da demanda agregada.  

Além disso, é importante ressaltar que nas equações adiante um subscrito t indica que a 

variável será obtida através das TRU do ano que deseja-se desagregar as informações, ou seja, 

são as variáveis que se alterarão no cálculo para os diferentes anos, enquanto as variáveis que 

não apresentarem subscritos são aquelas que serão das matrizes usadas como base. Em geral, 

tais informações base serão as que são possíveis obter apenas quando as informações das MIP 

são divulgadas de maneira completa, tais como a inversa de Leontief, matriz de coeficientes 

técnicos para produtos importados, market-share (D), mark-down (𝐝), matriz de produtos 

importados por componentes da demanda agregada (Fm), dentre outros.  

Outra observação é os valores dispostos nas TRU encontram-se em preços básicos32 

enquanto o cálculo do PIB é realizado a preços de consumidor, ou seja, excluindo as margens 

de comércio, a margem de transporte e os impostos sobre produtos (indiretos). 

Isso porque 

[o] modelo de insumo-produto baseia-se no coeficiente técnico de produção, ou seja, 

uma medida das relações entre quantidades consumidas e produzidas. A melhor 

aproximação para as relações em quantidades é obtida pela adoção do preço básico. 

A opção por este nível de mensuração produz maior homogeneidade entre os valores, 

uma vez que estão excluídos os impostos, subsídios e margens de distribuição 

incidentes sobre os produtos, os quais são sujeitos a variações não relacionadas com 

o processo de produção (IBGE, 2008ª, p. 10) 

 

Assim, deve-se transformar tais informações para preços de consumidor para que os 

cálculos possam ser comparáveis ao crescimento PIB. Para realizar isso, obtém-se o vetor de 

                                                 

32 As informações em preços básicos excluem os impostos e custo de transporte (faturado separadamente pelo 

produtor) e incluem os subsídios sobre o produto, enquanto nas informações a preços de consumidor são 

incluídos os “preços de produtor [preços básicos + impostos não dedutíveis – subsídios sobre o produto] + 

impostos dedutíveis sobre produtos + custos/margens de transporte faturados separadamente + margem de 

comércio” (IBGE, 2008b, p. 34).  
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mark-down (𝐝), que deverá ser pré-multiplicado a cada valor dispostos na TRU, para convertê-

lo de preços básicos a preços de consumidor.  

O vetor de mark-down33 é obtido através da divisão do vetor da demanda final a preços 

básicos (disponível na MIP) pelo vetor a preços de consumidor (disponível na TRU) para dado 

ano, tal como expresso em (60) abaixo. Note que só é possível calcular este vetor para o ano 

em que se tem disponível a informação da MIP. 

𝐝 =
𝐅𝐭
𝐩𝐛
.𝐢

𝐅𝐭
𝐩𝐜
.𝐢
                                                                                                                              (61) 

onde 𝐅𝐭
𝐩𝐛

 representa a matriz de demanda final a preços básicos, 𝐅𝐭
𝐩𝐜

 a matriz de demanda final 

a preços de consumidor.  

Realizadas tais considerações, será apresentada a seguir a descrição de seis métodos 

diferentes que foram testados para a distribuição das importações. Para estas diferentes técnicas 

utilizadas para se calcular as importações totais, foi mantida a mesma hipótese para desagregar 

as importações intermediárias, alterando-se apenas como as importações finais foram 

distribuídas entre os diversos componentes. 

Para desagregar as importações intermediárias, uma hipótese inicial é considerada: 

todas as empresas por categoria da demanda final apresentam a mesma função de produção, o 

que pressupõe que são demandadas as mesmas quantidades de consumo intermediário de todos 

os setores, dadas as proporcionalidades dos coeficientes técnicos. Caso não fosse considerado 

isso, não seria possível utilizar a hipótese de que o montante que seria induzido é uma proporção 

do que é produzido por categoria da demanda final, ponderado pelos coeficientes técnicos que 

associam o que é importado por produto a cada atividade. Assim, é possível calcular as 

importações intermediárias (Mint) como induzidas pela atividade produtiva, no sentido de que 

quanto mais se produz, maior será a quantidade a ser importada, como descrito em:  

𝐌𝐢𝐧𝐭 = 𝐢
′. 𝐁𝐦. 𝐋. 𝐃. �̂�. 𝐅𝐭⏟      

produção estimada
a preços básicos
por componente 
da demanda
agregada

                                                                                                    (62) 

onde Bm é matriz dos coeficientes técnicos importados que relaciona os produtos às atividades 

(110x55), e �̂� é a matriz diagonal do vetor de mark-down d. Assim, ao multiplicar a matriz de 

                                                 

33 Adotou-se a hipótese da exclusão do componente da variação de estoques da matriz de demanda final para 

cálculo do mark-down, pois uma vez que este vetor em geral possui valores negativos, geraria problemas para 

cálculo do valor do produto a preços básicos. Tal operação não compromete o resultado, uma vez que este 

componente representa apenas uma pequena fração da demanda final. 
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demanda final 𝐅𝐭 (a preços básicos, depois de multiplicada por �̂�) que está desagregada por 

componentes da demanda agregada e por produto, pela matriz de market-share, obtém-se a 

demanda a nível de atividades. Posteriormente, ao passar pela inversa de Leontief, transforma-

se o valor da demanda em valor de produção. A multiplicação do valor de produção por 

componente da demanda agregada a preços básicos (𝐋.𝐃. �̂�. 𝐅𝐭) pelos coeficientes técnicos 

importados, que indica o quanto de cada atividade é necessário de outros países, se encontra o 

vetor importação intermediaria (de ordem 1x5), também separadas por componente da demanda 

agregada.    

Um ajuste adicional parece ser razoável na distribuição das importações intermediárias. 

Uma vez que se tem disponível o vetor de produção por produtos (q) para todos os anos em 

análise, é possível corrigir o valor da produção estimada (através dos coeficientes base e da 

matriz da demanda final por componente da demanda agregada, 𝐋.𝐃. �̂�. 𝐅𝐭) em relação à 

produção real, através de um coeficiente de ajustamento (qr) que permite medir as mudanças 

que ocorreram na inversa de Leontief, na matriz de market-share e no vetor de mark-down.  

Logo, as importações intermediárias podem ser estimadas a partir de: 

qr =
𝐢′.𝐪𝐭

𝐢′.(𝐋.𝐃.�̂�.𝐅𝐭).𝐢
                                                                                                               (63) 

O denominador em (62) representa o vetor q estimado para o ano t, dados os coeficientes 

técnicos, enquanto o numerador representa o que efetivamente foi produzido. A razão entre 

estas duas grandezas irá determinar o coeficiente de ajuste (qr) que será multiplicado pelo 

produto estimado (𝐋. 𝐃. �̂�. 𝐅𝐭), o que favoreceria a atualização do que foi produzido, dadas as 

modificações que ocorreram entre o ano que se utilizará como referência e o ano desejado para 

se estimar. Cabe ressaltar, entretanto, que apesar desse ajuste ser necessário, se está supondo 

que esta proporção é a mesma para todos os produtos e atividades, o que pode não ser de fato o 

que ocorreu nas mudanças desses coeficientes.  

Assim, as importações intermediárias corrigidas (𝐌𝐢𝐧𝐭𝐜) poderiam ser estimadas de 

acordo com: 

𝐌𝐢𝐧𝐭𝐜 = 𝐢′. 𝐁𝐦. qr. 𝐋. 𝐃. �̂�. 𝐅𝐭⏟        
produção estimada
corrigida a preços 
básicos por 
componente 

da demanda agregada

                                                                                            (64) 

No primeiro método estimou-se as importações totais e as importações intermediárias 

separadamente, sendo as importações finais um resíduo. As importações totais foram calculadas 

de acordo com a proporcionalidade que cada atividade tem em relação ao total da produção. 
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Para tal proporção (𝐏𝐭) deve-se multiplicar o vetor de importações (𝐦𝐭) que se deseja 

desagregar pela matriz de market-share (D) para converter a informação das importações de 

produtos em atividades, e posteriormente pelo inverso da matriz diagonal �̂�−𝟏
𝐭
, de tal forma 

que se obtém as proporções das importações que cada atividade possui em relação ao total 

produzido por esta, como em:  

𝐏𝐭 = �̂�𝐭
−𝟏. 𝐃.𝐦𝐭                                                                                                               (65) 

onde 𝐏𝐭 é uma matriz de ordem 55x1, que expressa o coeficiente de penetração das importações 

totais por atividade.  

Para encontrar o valor das importações, é necessário encontrar o valor estimado da 

matriz da produção final por atividade e por categoria da demanda agregada (𝐆𝐭, de ordem 

55x5), exposta em:  

𝐆𝐭 = 𝐋.𝐃. �̂�. 𝐅𝐭                                                                                                                 (66) 

Ao multiplicar a matriz de market-share pelo matriz diagonal do mark-down e pela 

matriz da demanda final do período t (𝐅𝐭), esta pode ser transformada em valor por atividade a 

preços básicos, e convertida em valor de produção via inversa de Leontief.  

Quando multiplicadas as equações (65) e (66), pode-se obter a distribuição das 

importações totais (𝐌𝐭𝐨𝐭𝟏, matriz de ordem 1x6), separadas por componentes da demanda 

agregada, dada por:  

𝐌𝐭𝐨𝐭𝟏 = 𝐏𝐭′. 𝐆𝐭                                                                                                                      (67) 

Logo, as importações finais podem ser obtidas da seguinte forma: 

𝐌𝐟𝐢𝐧𝟏 = 𝐌𝐭𝐨𝐭𝟏 −𝐌𝐢𝐧𝐭𝐜                                                                                                                       (68) 

 

Apesar de ter realizado tal experimento, a suposição para a desagregação das 

importações totais pode ser questionável, pois é plausível considerar que as importações 

intermediárias se comportem como uma proporção da produção total, dada a indução da 

atividade produtiva à demanda de novos insumos, porém, o mesmo não pode-se dizer em 

relação as importações finais. Supor isso levaria a uma pequena precisão no cálculo, pois seria 

estabelecida uma proporcionalidade em uma variável que independe da produção.  

Como alternativa a esse primeiro método, o segundo método faz a suposição de que as 

importações finais mantêm uma proporção fixa em relação à demanda final por componente. 

Tal hipótese é inspirada em Klein (1983), em que uma matriz diagonal é definida por 𝐁𝐤 e 

apresentada em (67), que mostra o proporcional do valor adicionado de cada atividade a preços 

de consumidor:  
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𝐁𝐤 = 𝐈 − i'. Â                                                                                                                 (69) 

onde A é a matriz de coeficientes técnicos das atividades (55x55), dada por ∑ 𝐚𝐢𝐣
𝐧
𝐢 , com n 

atividades, em que i representa as linhas e j as colunas da matriz, e I é uma matriz identidade. 

Ao fazer a multiplicação de i'. A, encontra-se o somatório das compras realizadas pelas 55 

atividades. Ao retirar o complementar, através da dedução da matriz identidade, tem-se tudo 

que é comprado do exterior pelas atividades. Assim, com essa matriz 𝐁𝐤 deduz-se o 

complementar da matriz de coeficiente técnico nacional, demonstrando o que seria importado 

para suprir o que não é produzido internamente. As importações finais distribuídas pelo segundo 

método estão expressas por:  

Mfin2=Bk. L.D.d̂.Ft⏟    
produção estimada
a preços básicos
por componente 
da demanda
agregada

. [(i'.Fm)-1.(i'.F)]⏟          
relação da importação
por componente 

da demanda agregada
em relação ao total 
de cada componente

̂⏞                    

Total que é importado na economia para
para produção,por componetne 

 da demanda agregada

                                                                  (70) 

O termo [(i.Fm)-1.(i'.F)]̂  representa uma matriz diagonal que mostra a relação da 

demanda final por importados de cada componente da demanda agregada em relação ao total 

desse componente (ordem 6x6). Quando multiplicada pela matriz F no tempo t a preços básicos, 

em termos de atividade (multiplicada por D) mostra o total da produção por atividade no 

período t. Ao multiplicar L.D.d̂.Ft.[(i'.Fm)-1.(i'.F)]
̂ , que representa então o total que é importado 

na economia por componente da demanda agregada por Bk, tem-se como objetivo retirar a 

parcela que é de consumo intermediário, restando somente o correspondente ao consumo final. 

Essa hipótese adotada, em que o total de importação final apresenta uma relação estável com 

demanda final, parece ser razoável do ponto de vista empírico, mas ao obter as importações 

dessa forma, o resultado seria algo similar a “produção total de importados” finais, que 

aparentemente não possui sentido econômico.  

O terceiro método utilizado considera que as importações finais por produto são 

distribuídas pela sua proporção em relação ao total da importação total, como expresso na 

equação abaixo:  
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𝐌𝐟𝐢𝐧𝟑 = 𝐢
′. [ (

𝐅𝐦

𝐢′.𝐦
)⏟  

proporção do
que é importado
por produto, 

por componente 
da demanda agregada

. 𝐢′.𝐦𝐭
⏞              

Total que é importado , 
por produto por componente 

da demanda agregada

]                                                                                        (71) 

em que a razão (
𝐅𝐦

𝐢′.𝐦
) representa uma matriz (110x5). Tal proporção seria portanto obtida 

dividindo a matriz Fm pela soma do vetor das importações totais (escalar) para o ano em que 

se tem disponível a matriz insumo-produto (𝐢′.𝐦). Essa proporção indicaria quanto 

proporcionalmente é importado por cada produto, dada a hipótese utilizada. Como a matriz Fm 

está separada por componente da demanda agregada, a multiplicação de tais coeficientes pelo 

vetor das importações do ano t (de ordem 110x1) permite a desagregação por componente da 

demanda agregada das importações finais. Por fim, para obter a soma correspondente a cada 

agregado deve-se multiplicar por i'.  

O quarto método utilizado para estimar as importações finais foi calculado usando a 

suposição de que a relação das importações finais por produto se mantém fixa em relação ao 

total das importações finais, ou seja, a composição das importações finais entre os diversos 

produtos permaneceria a mesma. Para isso, é necessário obter a matriz de coeficientes técnicos 

para importados (Am), gerada através do mesmo processo para obtenção da matriz dos 

coeficientes técnicos nacionais (A). Tal matriz também estará em função das atividades (ou 

seja, tem ordem 55x55), e pode ser obtida através da multiplicação do inverso da diagonal do 

vetor de importações finais pela matriz de consumo intermediário de nacionais, ambas em 

termos de atividade (logo, pré-multiplicadas pela matriz de market-share). Assim: 

𝐀𝐦 = 𝐃.𝐔𝐦. (𝐃.𝐦)̂ −𝟏                                                                                                   (72) 

onde a matriz Am demonstra qual a proporção de cada insumo intermediário importado no total 

de todos os produtos.  

Para obter as importações finais por esse método, utiliza-se: 

𝐌𝐟𝐢𝐧𝟒 = 𝐢
′. [ (

𝐅𝐦

𝐢′.𝐅𝐦.𝐢
)⏟    

proporção de cada produto
no total das imporações,

separado por componente da
demanda final

. 𝐢′. (𝐈 − 𝐀𝐦)−𝟏. 𝐃.𝐦𝐭⏟            
Total das importações finais
depois de deduzido a parcela
de consumo intermediário
do total das importações

]                                                          (73) 

em que I é uma matriz identidade.  

Assim, o resultado da multiplicação do vetor de importações 𝐦𝐭 (por atividade) por 

(𝐈 − 𝐀𝐦) representa o total das importações finais, pois a dedução de Am do vetor identidade 
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indicaria uma espécie de complementar do coeficiente técnico das importações finais, pelo qual 

poderiam ser distribuídas as importações. Dado esse total, a desagregação dele em diferentes 

componentes da demanda seria dada pela proporção 
𝐅𝐦

𝐢′.𝐅𝐦.𝐢
  , indicando quais seriam as 

proporções importadas por produtos e por componente da demanda agregada. A multiplicação 

do colchete pelo vetor unitário fornece o montante das importações finais por componente.  

As quinta e sexta alternativas foram realizadas com base em Heitz e Rini (2006), que 

buscam calcular o componente importado produto por produto. Neste caso, consideram que as 

importações finais seriam dadas por uma proporção dos recursos de cada produto, ou seja, como 

uma proporção das importações pelo somatório do valor bruto de produção (VBP) de cada 

produto, mais o que é importado desse produto. A única distinção entre os dois métodos é que 

no quinto seriam estabelecidas as proporções em termos de valores constantes (a preços do 

período anterior), enquanto no sexto o seriam a preços do período corrente. Tal procedimento 

foi realizado por não estar explícito no estudo realizado por esses autores se essa proporção é 

dada por valores correntes ou a preços do ano anterior. Ambos os métodos podem ser definidos 

e formalizados de acordo com: 

𝐌𝐟𝐢𝐧𝟓/𝟔 = 𝐢′.

{
 
 

 
 

[
 
 
 
 
 

((𝐪𝐭 +𝐦𝐭̂ )−𝟏).𝐦𝐭⏟            
a proporção de

 importação de cada
 produto no total dos recursos]

 
 
 
 
 

̂

. �̂�. 𝐅𝐭

}
 
 

 
 

                                                                    (74) 

Por esses métodos o total das importações finais pode ser obtido através da multiplicação entre 

as importações em relação à inversa da diagonal aos recursos, que indica qual a proporção de 

importação de cada produto no total dos recursos. Estabelecida essa razão, deve-se multiplicar 

tais “coeficientes”, que informam qual o conteúdo importado, pela matriz de demanda final por 

componente da demanda agregada.  

Dada a presença de diferença entre o valor estimado para a distribuição das importações 

para todos os métodos e o total realizado pelo país, os erros foram distribuídos a partir da 

hipótese adotada por Kranendonk e Verbruggen (2005), segundo a qual estes são alocados 

proporcionalmente pelo peso do agregado no total do PIB do ano anterior.  

 

2.3.2 Resultados da distribuição das importações 

 

Os valores das importações calculadas e corrigidas por essa técnica para todos os 

métodos (a preços correntes e do ano anterior) se encontram dispostas nas Tabelas de 1 a 12 do 
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Apêndice A. As proporções (média do período de 2000 a 2008 a preços correntes) das 

importações distribuídas nas categorias da demanda agregada em relação ao total das 

importações está disponível do Gráfico 1.  

Analisando a participação das importações totais por componente da demanda agregada, 

pode-se separar os métodos em dois grupos: um formado pelos métodos 1, 5 e 6, e outro 

formado pelos métodos 2, 3 e 4. A principal diferença entre eles é a proporção das importações 

nos componentes das exportações e da FBCF. Enquanto o primeiro grupo apresenta uma 

proporção aproximada de 20% para as exportações e de 23-24% de FBCF, o segundo apresenta 

uma proporção menor para as exportações (por volta de 14%) e maior para a FBCF (em torno 

de 28%). Assim sendo, percebe-se que o primeiro grupo de métodos tenderia a atribuir uma 

parcela maior do que o segundo para as exportações.  

 

Gráfico 1 – Média da participação das importações totais corrigidas para diferentes 

métodos, por categoria da demanda agregada, de 2000 a 2009 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Compar000ando essas proporções34 com o peso das exportações e da FBCF no PIB, 

como disposto no Gráfico 2 percebe-se que o peso do primeiro componente no PIB é menor do 

que o segundo. A média das participações de tais componentes do PIB, para o período de 2000 

a 2009, é de respectivamente 13,52% e 16,86% para as exportações e a FBCF. Clements e Kim 

(1988) consideram que a distribuição de tais bens entre os componentes da demanda agregada 

                                                 

34 Essas proporções foram calculadas para os dados das exportações, FBCF e do PIB deflacionados pelo deflator 

do PIB, tomando como base o ano de 2000. Todas as séries estão disponíveis no IPEADATA (2014).  
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é proporcional ao peso relativos de cada setor no PIB, dada a relação existente à condições 

específicas de produção. Como em média dois terços das importações brasileiras são de bens 

intermediários (como pode ser observado na Tabela 2), acredita-se que os resultados do segundo 

grupo, formado pelos métodos 2, 3 e 4, que atribuem maior participação da FBCF no total das 

importações em relação às exportações, forneçam resultados das estimativas mais próximas a 

realidade.  

 

Gráfico 2 -  Participações relativas das exportações e FBCF no PIB brasileiro, de 

2000 a 2009, em % 

 
Fonte: IPEADATA (2014). 

 

Tabela 2 – Proporção das importações intemediárias, proxy dos bens finais e bens de 

capital sobre o total das importações e proporção dos bens de capital em relação à proxy 

dos bens finais, de 2000 a 2009 

 

Importações 

intermediárias 

no total das 

importações 

Bens de 

capital no 

total das 

importações 

Proxy bens 

finais no 

total das 

importações 

Bens de 

capital nos 

bens finais 

2000 58,17 17,35 28,14 61,65 

2001 57,33 19,61 30,00 65,34 

2002 58,56 18,46 28,39 65,00 

2003 62,49 14,81 24,10 61,45 

2004 63,50 12,26 20,62 59,45 

2005 61,66 13,47 22,34 60,29 

2006 59,37 13,56 23,84 56,89 

2007 58,37 13,96 24,71 56,50 

2008 57,61 14,42 24,75 58,25 

2009 56,14 17,07 30,96 55,15 

Média 59,32 15,50 25,78 60,00 

Fonte: IPEADATA (2014) 

OBS: Os dados estão disponíveis em US$ (milhões), free on board, com fonte 

original da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). 
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Outra possibilidade de visualização de que as importações referentes à FBCF 

representam uma parcela maior do que as importações destinadas às exportações é através da 

desagregação das importações por categoria de uso. Estas são separadas em bens de capital, 

bens de consumo durável, bens de consumo não durável, bens intermediários e combustíveis e 

lubrificantes. Se tomarmos como proxy das importações finais a soma das importações de bens 

de capital, bens de consumo duráveis e não duráveis, a proporção das importações de bens de 

capital nessa proxy se refere a uma média de 60%, de 2000 a 2009, conforme Tabela 2. Ou seja, 

são as despesas com bens de capital que representam na média mais da metade dos gastos com 

importações finais. Como em geral tais bens se destinam para a atividade de FBCF, justifica-se 

esse componente ter um peso maior no total das importações do que as exportações.  

Como justificativa empírica da necessidade de estimação das importações finais e 

intermediárias de forma separada é que quase 60% do total dos bens importados dos gastos são 

realizados com bens intermediários. Dos 40% restantes, bens de capital possuem uma média de 

15,50%.  Além disso, outra justificativa complementar a escolha do método 4 são as diferenças 

entre o estimado e o valor efetivo divulgado pelo IBGE, que chamaremos de erros, como 

proporção das importações totais. Tais erros para todos os métodos, de 2001 a 2009 estão 

dispostos na Tabela 3, tanto a preços correntes como do ano anterior. 

 

Tabela 3 – Diferença entre o valor verdadeiro e estimado dos métodos como 

proporção das importações totais, para todos os métodos, de 2000 a 2009 
Preços Preços do ano anterior Preços correntes 

Métodos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2001 -1,30 1,14 0,31 -0,07 -2,66 -3,13 -2,45 10,29 7,83 7,86 3,86 3,86 

2002 0,32 1,94 0,45 0,72 -4,64 -2,24 0,52 6,51 4,50 4,56 1,44 1,44 

2003 0,34 4,78 2,57 2,40 -1,74 -0,87 5,42 0,71 -1,58 -2,14 -4,42 -4,42 

2004 3,41 2,54 -0,29 -1,56 -3,90 -4,54 6,32 -1,40 -3,50 -5,12 -7,42 -7,42 

2005 4,44 6,03 3,65 0,88 -1,72 -3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006 2,02 7,36 5,27 3,35 0,56 -1,49 4,81 -2,23 -3,04 -4,97 -9,36 -9,36 

2007 1,51 5,06 3,49 1,41 -2,30 -3,88 3,55 -1,45 -2,03 -4,14 -8,74 -8,74 

2008 -3,05 5,52 4,78 3,15 -1,32 -3,49 9,40 6,61 5,59 3,49 -1,87 -1,87 

2009 2,98 8,45 7,30 8,06 1,93 1,87 -12,05 0,25 0,92 0,27 -4,56 -4,56 

Média 1,18 4,76 3,06 2,04 -1,75 -2,31 1,72 2,14 0,97 -0,02 -3,45 -3,45 

Quadrados 

Médios 0,06 0,28 0,15 0,11 0,07 0,09 0,38 0,22 0,16 0,19 0,31 0,31 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Todos os métodos apresentam resultados estatísticos desejáveis, pois mesmo nos 

métodos que apresentaram o maior erro (método 2, com 4,76%, a preços do ano anterior e os 
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métodos 5 e 6, com -3,45% a preços correntes), estes são menores do que seria considerado 

elevado (em torno de 10%35).  

Tanto para média, quanto os quadrados médios dos erros a preços do ano anterior, o 

método que apresenta o menor erro é o 1, sendo seguido pelo 5, 6 e 4. Já do lado dos preços 

correntes, o que apresenta o menor erro é o método 3, sendo seguido pelo 4 e 5. Como para 

cálculo das contribuições, são necessárias as informações a preços correntes e do ano anterior, 

foi realizada a soma dos quadrados dos erros para todos anos, para observar qual dos métodos 

para ambos os tipos de preços apresentam os menores erros, como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Soma dos quadrados dos erros a preços correntes e do ano anterior como 

% das importações totais dos métodos da distribuição das importações, de 2001 a 2009 
Métodos 1 2 3 4 5 6 

2001 0,08 1,07 0,61 0,62 0,22 0,25 

2002 0,00 0,46 0,20 0,21 0,24 0,07 

2003 0,29 0,23 0,09 0,10 0,23 0,20 

2004 0,52 0,08 0,12 0,29 0,70 0,76 

2005 0,20 0,36 0,13 0,01 0,03 0,09 

2006 0,27 0,59 0,37 0,36 0,88 0,90 

2007 0,15 0,28 0,16 0,19 0,82 0,91 

2008 0,98 0,74 0,54 0,22 0,05 0,16 

2009 1,54 0,71 0,54 0,65 0,25 0,24 

Soma 4,03 4,54 2,78 2,65 3,41 3,58 

Média 0,45 0,50 0,31 0,29 0,38 0,40 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Através das informações disponíveis na Tabela 3, percebe-se que o método que 

apresenta a menor soma dos quadrados dos erros (a preços do ano anterior e corrente) é o 

método 4, com um total de 2,65% e média de 0,29%. Assim, corrobora-se a escolha desse 

método segundo esse critério.  

Considerando os critérios do menor erro, o da plausibilidade econômica das hipóteses 

utilizadas para distribuir as importações nos diversos componentes, e o resultado esperado das 

contribuições ao crescimento dada a estrutura brasileira, o método escolhido foi o 4. Os 

resultados desse método serão analisados na seção 2.4. Antes disso, é necessária uma breve 

discussão sobre as informações disponíveis nas MIP e qual ano será utilizado como base para 

a realização dos cálculos.   

Dadas as alternativas possíveis, acredita-se que o quarto método seja o mais apropriado 

para distribuir as importações nos diversos componentes da demanda agregada, pois de todas 

                                                 

35 Na definição de um parâmetro para o erro máximo desejável do ponto de vista estatístico, considera-se a 

utilização do nível de significância aplicado a testes de hipóteses que são convencionalmente adotados em 

economia, a citar 1%, 5% e 10% (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 141). 



65 

 

 

os métodos empregados, os resultados fornecidos por esse método estão de acordo com as 

evidências empíricas apresentadas, além de apresentar o menor erro dentre os métodos.  

 

 

2.3.2 Matriz insumo-produto base para as estimações: comparação entre 2000 e 2005 

 

Nos processos de distribuição das importações apresentados anteriormente são 

necessários os coeficientes técnicos presentes nas matrizes de insumo-produto. Como tais 

coeficientes não estão disponíveis para todos os períodos, serão utilizadas as informações de 

um ano determinado. Para as estimações de 2001 a 2004 serão utilizadas as informações 

presentes na MIP 2000, pois esta é a matriz mais recente que possibilita a distribuição dos 

valores das importações. 

Para o intervalo de 2005 a 2009, duas possibilidades existem. A primeira é continuar 

utilizando os coeficientes da MIP de 2000 para realizar as estimações, e a segunda seria 

atualizar os coeficientes das estimações para a MIP de 2005. As duas alternativas foram testadas 

para o método 4, e os erros encontram-se dispostos na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Erros usando a MIP 2000 e 2005, a preços correntes e do ano anterior, em 

R$ bilhões e como % das importações totais, de 2005 a 200936 
  Preços do ano anterior Preços correntes 

  Erro 
Importações 

totais 

% das 

importações 
Erro 

Importações 

totais 

% das 

importações 

MIP 2000 

2005 2,32 264,26 0,88% 0 247,36 0,00% 

2006 9,81 293,00 3,35% -13,51 271,68 -4,97% 

2007 4,58 325,68 1,41% -13,04 315,22 -4,14% 

2008 11,46 363,62 3,15% 14,24 408,53 3,49% 

2009 30,44 377,49 8,06% 0,99 360,85 0,27% 

Média - - 3,37% - - -1,07% 

Erros quadrados 

médios 
- - 0,18% - - 0,14% 

  MIP 2005 

2005 23,32 264,26 8,83% 0 247,36 0,00% 

2006 31,69 293 10,82% 9,7 271,68 3,57% 

2007 34,27 325,68 10,52% 16,08 315,22 5,10% 

2008 50,71 363,62 13,95% 60,83 408,53 14,89% 

2009 54,57 377,49 14,45% 30,56 360,85 8,47% 

Média - - 11,71% - - 6,41% 

Erros quadrados 

médios 
- - 1,42% - - 0,83% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

                                                 

36 OBS: Não há erro para o ano de 2005 a preços correntes porque foram utilizados os dados da MIP 2005 para a 

desagregação, não sendo utilizada a cálculo da média e dos erros quadrados médios.  
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Percebe-se que, mesmo sendo em princípio mais razoável do ponto da aplicabilidade 

utilizar os coeficientes mais recentes (MIP 2005) para a distribuição das importações de 2005 

a 2009, tais resultados apresentaram erros mais elevados do que caso os obtidos utilizando a 

MIP 2000, resultado válido tanto para valores correntes quanto constantes37.  

A média de erros com os dados da matriz de 2000 é bem menor do que a matriz de 2005, 

tanto em preços correntes (-1,07% contra 6,41%) e a preços do ano anterior (3,37% contra 

11,71%). Além disso, o maior erro (em proporção das importações) usando a MIP 2000 foi de 

8,06% para o ano de 2009, a preços do ano anterior (mais afastado da MIP 2000), o erro para o 

mesmo ano usando a MIP de 2005 foi de 14,45% (a preços correntes), cerca de 6,5 p.p. de 

diferença. O quadrado médio dos erros também indica que os erros usando a MIP 2000 (0,18% 

e 0,14% a preços do ano anterior e correntes) é menor do que a MIP de 2005 (1,42% e 0,83% 

a preços do ano anterior e correntes). 

Buscando compreender a causa desse fenômeno, encontraram-se algumas razões que 

podem justificar a presença dos erros. A primeira delas é a mudança dos preços relativos das 

exportações e das importações. Analisando o lado das exportações, a demanda final desse 

agregado para o ano de 2005 a preços correntes e do ano anterior é de 324,84 e 348,65 bilhões 

de reais (IPEADATA, 2014). Assim, uma vez que estes representam a mesma quantidade, há 

indícios da ocorrência de uma queda nos preços (-6,83%) desses produtos no período corrente 

em relação ao anterior.  

Do lado das importações, cabe ressaltar que também ocorre o mesmo fenômeno de 

redução dos preços dos importados (-6,40%), já que o valor das importações a preços correntes 

e do ano anterior foram respectivamente de 247,36 e 264,26 bilhões de reais (IPEADATA, 

2014). Além do mais, quando comparadas tais porcentagens com o deflator do PIB, tem-se que 

para 2005 tal valor foi de 7,21% a.a. (IPEADATA, 2014), indicando sentido oposto ao da 

variação nos preços das importações e exportações. 

Para o ano de 2000, o comportamento dos preços das exportações e das importações 

ocorre na mesma direção do deflator do PIB. As exportações38 de 2000 a preços do ano anterior 

e a preços correntes são de 122,34 e 117,69 bilhões de reais, indicando uma variação de 3,95% 

nos preços. Enquanto para as importações tem-se 149,98 e 138,49 bilhões de reais 

                                                 

37 Com exceção do ano de 2006 para valores correntes, a MIP de 2005 apresentou erro sempre maior do que a MIP 

de 2000. 
38 As informações para as exportações e importações a preços do ano anterior não estão disponíveis na TRU para 

anos anteriores a 2000. Tais informações a preços de 1999 foram obtidas através do deflacionamento com os 

dados dos deflatores implícitos das variáveis. Como a informação divulgada pelo IPEADATA (2014) é 

trimestral, foi usada a média anual. 
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respectivamente para os valores a preços correntes e do ano anterior e a, que corresponde a um 

aumento de 8,30%. Nesse ano, a variação do deflator do PIB foi de 6,18% a.a. (IPEADATA, 

2014). 

Esse comportamento diferenciado dos preços dos produtos exportados e importados 

pode ser observado no Gráfico 3 ao se comparar o deflator do PIB e o deflator específico das 

exportações e importações. De 2000 até 2005, os comportamentos dos três agregados 

apresentam trajetória semelhante, todas ascendentes. Porém, os preços dos exportados variam 

menos do que os dos importados.  

 

Gráfico 3- Deflator do PIB, das exportações e importações para o Brasil, de 2000 

a 2009, em dados trimestrais (2005=100) 

  
Fonte: IPEADATA (2014). 

 

A partir de 2005 há um claro descolamento entre a tendência do comportamento do 

deflator do PIB e dos outros deflatores, seguindo o primeiro crescente, enquanto os outros dois 

apresentam até 2008 uma suave tendência de queda. Para melhor visualizar o comportamento 

dos deflatores das importações e exportações, é interessante visualizar o Gráfico 4. 

Quando comparados em separado os deflatores das importações e das exportações 

percebe-se que, apesar de seguirem a mesma tendência, o preço dos produtos exportados cresce 

mais depressa do que o dos importados. Como fenômeno associado ao comportamento do preço 

das exportações brasileiras estão o boom das commodities iniciado a partir de 2003. Analistas 

(PRATES, 2007; LIRA, 2013) apontam que o crescimento de países de grande dimensão 

territorial e econômica, como China e Índia contribuíram para o fomento desse boom, através 

da demanda de commodities metálicas e industriais (para estimular a produção em especial dos 

setores automotivo, metalurgia e construção civil), bem como a demanda por alimentos e outras 
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commodities agrícolas (para satisfazer a demanda doméstica). O boom das commodities 

também esteve relacionado ao mercado de futuro, que foi utilizado como mecanismo de reserva 

de valor frente à desvalorização do dólar (BENTLEY, 2004a e 2004b, apud PRATES, 2007). 

Como as commodities são cotadas em dólar, os movimentos de desvalorização de dólar tendem 

a se repassar aos preços das commodities.  

 

Gráfico 4 – Deflator das exportações e importações para o Brasil, de 2000 a 2009, 

em dados trimestrais (2005=100) 

  
Fonte: IPEADATA (2014). 

 

Do ponto de vista das importações, a queda do preço das importações maior do que os 

da exportação deve-se também ao efeito da China. Desde 2005 a participação desse país nas 

importações brasileiras aumentou significativamente. No gráfico 5 pode-se analisar essa 

evolução.  

 

Gráfico 5 - Participação da China nas importações brasileiras (%), de 2005 a 2010 
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Fonte: Puga e Nascimento (2010) 

Segundo Puga e Nascimento (2010) de 2005 a 2010 a China correspondeu a 19,4% do 

aumento das importações brasileiras, principalmente em áreas onde a indústria brasileira é 

menos competitiva, como nos bens intensivos em trabalho (têxtil, vestuário, couro, calçados, 

produtos de metal e móveis e diversos), intensivos em escala (químicos, borracha e plástico, 

metalurgia básica e veículos) e intensivos em tecnologia (máquinas e equipamentos, material 

elétrico, complexo eletrônico e outros equipamentos de transporte). Devido a esse efeito, o nível 

de preços das importações caiu mais do que às exportações, gerando efeitos sobre os termos de 

troca brasileiro.  

Do ponto de vista macroeconômico, pode-se explicar o comportamento dos três 

deflatores a partir da observação do comportamento do índice de termos de troca do Brasil, que 

relaciona o preço das exportações e o das importações, e da sua taxa de câmbio real efetiva, no 

período de 2000 a 2009, que pode ser visto no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 – Taxa de câmbio real efetiva (IPA-OG, 2005=100) e índice de termos de 

troca para o Brasil (2006=100), de 2000 a 2009 

 
Fonte: IPEADATA (2014). 

 

Analisando o comportamento da taxa de câmbio real efetiva e dos termos de troca, é 

intuitivo perceber um comportamento inverso entre as duas séries. Dessa forma, uma melhora 

nos termos de troca tendeu a aumentar o deflator das exportações mais rapidamente do que o 

das importações (ou, como parece ter sido o caso, a diminuí-lo mais lentamente). Nesse ponto 

novamente o efeito da China e da Índia contribuiu para alteração dos termos de troca brasileiro, 

favorecendo vantagem do Brasil, bem como de outros países latino americanos, na exportação 

de bens de recursos naturais (LIRA, 2013).  

Do outro lado, o consequente aumento da entrada de divisas no país tendeu, junto com 

outros fatores, a favorecer a apreciação cambial que ocorreu de 2001 até 2008. Dentre os fatores 

que promoveram a apreciação cambial nesse período pode-se citar a elevada liquidez 

internacional, que foi realimentada pelo boom de commodities (LIRA, 2013). Além disso, O 

movimento relativo das duas séries parece ser um importante fator explicativo do 

comportamento diferenciado dos três deflatores supracitados. Esse fenômeno contribui, 

portanto, para alteração dos preços relativos dos produtos que compõem a balança comercial, 

interferindo nos coeficientes técnicos da matriz Bm para o ano de 2005, e dessa forma, gera 

efeitos negativos sobre a qualidade das estimativas. 

Outra justificativa para o resultado dos erros da estimativa se dá pelo processo da 

passagem entre valores a preços de consumidor para preços básicos, que é dado pelo vetor de 

mark-down. Fazem parte desse vetor as informações de margem de comércio, da margem de 

transporte e impostos diversos. A alteração notável na comparação dos dois vetores de mark-
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down está na margem de comércio, que se refere “a parcela da produção do comércio 

representada pela diferença entre o valor das vendas e o valor das compras mais a variação dos 

estoques das mercadorias adquiridas para a revenda” (IBGE, 2008b, p. 56).  

Portanto, tanto por questões específicas do comportamento dos erros das estimativas, r 

pelo efeito do comportamento macroeconômico do preço das exportações e das importações, 

associados aos dos termos de troca e da taxa de câmbio sobre os coeficientes técnicos dos 

importados, acredita-se ser mais adequado utilizar os valores dos coeficientes técnicos das 

matrizes de 2000 também para anos posteriores a 2005. 

 

2.4 Resultados das contribuições 

 

Nessa subseção serão apresentados os resultados do processo de distribuição gerados 

pelo método 4. Os erros da distribuição das importações estimadas em relação às importações 

totais divulgadas pelo IBGE podem ser observados na Tabela 6.  

Como era de se esperar, os valores a preços do ano anterior dos anos mais distantes da 

MIP utilizada como base (2000) são aqueles que apresentam os maiores erros, que devem estar 

associados a mudanças nas variáveis que são consideradas “estáveis” como a inversa de 

Leontief, a matriz de market-share, o vetor de mark-down e a matriz de coeficientes técnicos 

importados. 

Em relação à diferenciação dos erros entre as séries a preços correntes e a preços do ano 

anterior, percebe-se que a que apresenta a maior média de erros e a maior variação deles é a 

série a preços correntes. A média de erros a preços do ano anterior é de 2,04%, enquanto para 

preços correntes é de 0,02%. Não existe uma tendência única definida de erros, como pode ser 

observado no Gráfico 7, tendo esta inclinação negativa até o ano de 2004 e a partir de 2006 

inclinação positiva. 

 

Tabela 6 - Erros da distribuição das importações pelo método 4, em R$ bilhões e 

como proporção das importações totais, de 2001 a 2009 
  Preços do ano anterior  Preços correntes 

  
Erro 

(valores 

nominais) 

Importações 

totais 

Erro  

(% das 

importações) 

Erro 

(valores 

nominais) 

Importações 

totais 

Erro  

(% das 

importações) 

2001 -0,10 140,59 -0,07 13,82 175,75 7,86 

2002 1,11 154,97 0,72 8,48 185,95 4,56 

2003 4,39 182,94 2,4 -4,40 205,27 -2,14 

2004 -3,62 232,57 -1,56 -12,46 243,62 -5,12 

2005 2,32 264,26 0,88 - 247,36 - 

2006 9,81 293,00 3,35 -13,51 271,68 -4,97 

2007 4,58 325,68 1,41 -13,04 315,22 -4,14 

2008 11,46 363,62 3,15 14,24 408,53 3,49 
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2009 30,44 377,49 8,06 0,99 360,85 0,27 

Média - - 2,04 - - -0,02 

Quadrados Médios - - 0,11 - - 0,19 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 
 

Gráfico 7 - Proporção dos erros na distribuição das importações pelo método 4 em 

relação às importações totais, a preços correntes e do ano anterior, de 2000 a 2009 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Já os erros a preços constantes apresentam uma tendência crescente definida, atingindo 

o maior erro no ano de 2009 (8,06%). E apesar desse acréscimo do erro com o passar do tempo, 

este ainda fica inferior a 10%. 

A síntese dos resultados39 de todas as estimações para a desagregação das importações 

nos diversos componentes da demanda agregada pode ser observada nas Tabelas 6 (a preços 

correntes), 7 (a preços do ano anterior) e 8 (proporções das demandas finais e importação em 

relação ao PIB).  

Tabela 7 - Resultados da distribuição das importações por componente da demanda 

agregada, de 2000 a 2008, a preços correntes (R$ bilhões) 
    Exportação               Governo Consumo FBCF VE Total  

2000 
Demanda final 117,69 226,09 758,94 198,15 17,11 1.317,97 

Importações totais 18,72 7,60 70,76 38,15 3,26 138,49 

2001 
Demanda final 158,62 258,04 826,47 221,77 12,98 1.477,88 

Importação total corrigida 25,00 9,45 88,11 50,76 2,43 175,75 

2002 
Demanda final 208,32 304,04 912,06 242,16 -2,81 1.663,78 

Importação total corrigida 30,96 10,84 91,79 51,95 0,42 185,95 

2003 
Demanda final 254,77 329,60 1052,76 259,71 8,38 1.905,22 

Importação total corrigida 35,30 11,41 101,58 55,53 1,46 205,27 

2004 
Demanda final 318,89 373,28 1160,61 312,52 19,82 2.185,12 

Importação total corrigida 42,89 12,83 116,34 68,24 3,33 243,62 

2005 
Demanda final 324,84 427,55 1294,23 342,24 5,74 2.394,60 

Importação total corrigida 47,66 15,00 116,92 66,42 1,35 247,36 

2006 Demanda final 340,46 474,77 1428,91 389,33 7,70 2.641,16 

                                                 

39 Uma versão completa destes resultados se encontra nas Tabelas A-8 e A-9 do Apêndice A.  
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Importação total corrigida 46,46 15,87 130,70 77,26 1,39 271,68 

2007 
Demanda final 355,67 539,06 1594,07 464,14 23,62 2.976,56 

Importação total corrigida 48,55 18,26 151,41 92,76 4,23 315,22 

2008 
Demanda final 414,30 612,11 1786,84 579,53 47,97 3.440,74 

Importação total corrigida 60,54 21,92 192,32 127,28 6,47 408,53 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Tabela 8 - Resultados da distribuição das importações por componente da demanda 

agregada, de 2001 a 2009, a preços do período anterior (R$ bilhões) 
    Exportação               Governo Consumo FBCF VE Total  

2001 
Demanda final 129,52 232,29 764,12 199,02 10,62 1335,56 

Importações totais corrigidas 19,14 7,92 71,56 40,17 1,81 140,59 

2002 
Demanda final 170,38 270,29 842,39 210,17 -1,51 1.491,72 

Importação total corrigida 24,53 9,31 78,23 42,44 0,46 154,97 

2003 
Demanda final 229,99 307,55 904,97 231,04 4,16 1.677,71 

Importação total corrigida 32,37 10,75 88,75 50,09 0,97 182,94 

2004 
Demanda final 293,73 343,09 1092,97 283,41 16,44 2.029,63 

Importação total corrigida 40,56 11,90 112,35 64,65 3,12 232,57  

2005 
Demanda final 348,65 381,88 1212,45 323,85 0,28 2.267,11 

Importação total corrigida 50,05 13,56 125,84 73,85 0,97 264,26 

2006 
Demanda final 341,22 438,57 1361,51 375,68 8,22 2.525,20 

Importação total corrigida 50,44 15,69 140,21 85,07 1,59 293,00 

2007 
Demanda final 361,56 499,11 1515,65 443,25 19,92 2.839,50 

Importação total corrigida 51,65 17,80 155,07 96,99 4,16 325,68 

2008 
Demanda final 357,61 556,15 1684,48 527,14 37,22 3.162,60 

Importação total corrigida 52,59 19,88 173,40 112,28 5,47 363,62 

2009 
Demanda final 376,49 631,13 1866,17 540,56 -14,66 3.399,70 

Importação total corrigida 56,93 23,78 186,6 111,73 -1,54 377,49 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Tabela 9 - Proporção da demanda final e importação em relação ao PIB, por 

componente da demanda agregada, a preços correntes, de 2000 a 2008 
    Exportação               Governo Consumo FBCF VE Total  

2001 
Demanda final no PIB (%) 9,98 19,17 64,35 16,80 1,45 - 

Importação no PIB (%) 1,59 0,64 6,00 3,23 0,28 11,74 

2002 
Demanda final no PIB (%) 12,18 19,82 63,47 17,03 1,00 - 

Importação no PIB (%) 1,92 0,73 6,77 3,90 0,19 13,50 

2003 
Demanda final no PIB (%) 14,10 20,57 61,72 16,39 -0,19 - 

Importação no PIB (%) 2,09 0,73 6,21 3,52 0,03 12,58 

2004 
Demanda final no PIB (%) 14,99 19,39 61,93 15,28 0,49 - 

Importação no PIB (%) 2,08 0,67 5,98 3,27 0,09 12,08 

2005 
Demanda final no PIB (%) 16,43 19,23 59,78 16,10 1,02 - 

Importação no PIB (%) 2,21 0,66 5,99 3,51 0,17 12,55 

2006 
Demanda final no PIB (%) 15,13 19,91 60,27 15,94 0,27 - 

Importação no PIB (%) 2,22 0,70 5,45 3,09 0,06 11,52 

2007 
Demanda final no PIB (%) 14,37 20,04 60,30 16,43 0,32 - 

Importação no PIB (%) 1,96 0,67 5,52 3,26 0,06 11,47 

2008 
Demanda final no PIB (%) 13,36 20,26 59,90 17,44 0,89 - 

Importação no PIB (%) 1,82 0,69 5,69 3,49 0,16 11,84 

2009 
Demanda final no PIB (%) 13,66 20,19 58,93 19,11 1,58 - 

Importação no PIB (%) 2,00 0,72 6,34 4,20 0,21 13,47 

Fonte: Resultados da pesquisa.   

Pode-se com base nas informações acima analisar de que forma as importações estão 

distribuídas entre os diversos componentes da demanda agregada, conforme Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Estrutura da participação das importações por componentes da 

demanda agregada, de 2000 a 2009 (valores correntes) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

A estrutura da participação das importações por componente da demanda agregada é 

similar à participação da demanda final de cada componente em relação ao PIB. O consumo 

das famílias é o maior responsável pelas importações brasileiras, oscilando sua participação em 

torno de 50% de 2000 a 2009. Em segundo lugar encontra-se a FBCF, com a participação de 

suas importações variando entre 27% e 30%, e durante o período analisado, o ano em que esse 

componente apresentou maior participação relativa foi em 2008. O terceiro componente em 

ordem de participação nas importações brasileiras são as exportações, que possuem trajetória 

crescente até 2005, atingindo seu máximo (19,27%).  

A seguir será realizada uma comparação entre os resultados das contribuições do 

método da distribuição em relação ao método tradicional, buscando compreender quais as 

diferenças da distribuição das importações sobre as contribuições ao crescimento.  

 

2.5 Comparação entre o método da distribuição das importações e o método tradicional 

 

Nesta seção será realizada uma comparação entre o método da distribuição das 

importações e o método tradicional. Na tabela 9 encontram-se as informações sobre as 

contribuições anuais ao crescimento dos diferentes componentes da demanda agregada, tanto 
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para o método tradicional quanto para o método da distribuição, enquanto na Tabela 10 

encontram-se tais contribuições separadas nos setores doméstico e externo.  

 

Tabela 10 – Contribuições ao crescimento para os métodos tradicional (trad.) e da 

distribuição das importações (dist.), por componentes da demanda agregada,  

njlde 2001 a 2009, em % a.a 

 Exportações Governo Consumo FBCF VE Importações 

Ano Trad. Dist. Trad. Dist. Trad. Dist. Trad. Dist. Trad. Dist. Trad. Dist. 

2001 1,00 0,97 0,53 0,50 0,44 0,37 0,07 -0,10 -0,55 -0,43 0,18 - 

2002 0,90 0,94 0,94 0,95 1,22 1,98 -0,89 -0,25 -1,11 -0,96 -1,60 - 

2003 1,47 1,37 0,24 0,24 -0,48 -0,27 -0,75 -0,63 0,47 0,43 -0,20 - 

2004 2,29 1,98 0,79 0,76 2,37 1,73 1,39 0,86 0,47 0,38 1,61 - 

2005 1,53 1,16 0,44 0,41 2,67 2,18 0,58 0,29 -1,01 -0,88 1,06 - 

2006 0,76 0,63 0,51 0,48 3,13 2,05 1,56 0,69 0,12 0,10 2,13 - 

2007 0,89 0,67 1,03 0,95 3,66 2,63 2,28 1,44 0,52 0,40 2,28 - 

2008 0,07 -0,08 0,64 0,58 3,40 2,57 2,37 1,63 0,51 0,46 1,82 - 

2009 -1,25 -1,13 0,63 0,57 2,62 2,81 -1,29 -0,77 -2,07 -1,80 -1,02 - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Analisando as informações das contribuições, o esperado era que a contribuição do setor 

externo fosse subestimada pelo método tradicional, enquanto a contribuição do setor doméstico 

seria superestimada. Como pode ser analisado na Tabela 11 e no gráfico 9, para três anos (2002, 

2003 e 2009) isso não ocorre.  

 

Tabela 11 - Contribuições ao crescimento do setor externo e doméstico, para os 

métodos tradicional (Trad.) e da distribuição (Dist.), de 2001 a 2009, em % a.a. 
  Setor externo Setor doméstico Crescimento anual 

(em %a.a.)   Trad. Dist. Trad. Dist. 

2001 0,82 0,97 0,49 0,35 1,31 

2002 2,50 0,94 0,16 1,72 2,66 

2003 1,67 1,37 -0,52 -0,22 1,15 

2004 0,69 1,98 5,03 3,73 5,71 

2005 0,47 1,16 2,69 2,00 3,16 

2006 -1,36 0,63 5,32 3,32 3,96 

2007 -1,39 0,67 7,48 5,42 6,09 

2008 -1,75 -0,08 6,92 5,25 5,17 

2009 -0,22 -1,13 -0,11 0,80 -0,33 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Então, buscando compreender quais as razões que levaram a tal resultado, cabe uma 

breve análise. Enquanto a contribuição do setor externo é dada por (73) no método da 

distribuição (xdist) das importações, essa mesma contribuição para o método tradicional (xtrad) 

é dada por (74): 

xdist = x̂ (
X

Y
)
t−1
−mx̂  (

MX

Y
)
t−1

                                                                                         (75) 
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 xtrad = x̂ (
X

Y
)
t−1
− m̂ (

M

Y
)
t−1

                                                                                           (76) 

 Logo, percebe-se que a diferença na contribuição nos diferentes métodos será dada 

exclusivamente pelo segundo membro, em que a contribuição do setor externo no método 

tradicional desconta a contribuição negativa de todos os bens que são importados, enquanto no 

método da distribuição das importações é descontada a contribuição apenas da parte das 

importações atribuída às exportações. Então, para que a contribuição do setor externo pelo 

método da distribuição das importações seja maior do que pelo método tradicional, a taxa de 

crescimento de Mx ponderada pela sua respectiva participação no PIB deve ser menor do que a 

taxa de crescimento de todas as importações: 

 xdist > xtrad ⇒ mẋ  (
MX

Y
)
t−1

< ṁ (
M

Y
)
t−1

                                                                     (77) 

Isso é exatamente o que ocorre em todos os casos mencionados acima, em que a contribuição 

das importações referentes à exportação é menor do que a contribuição total das importações. 

E mesmo que a taxa de crescimento dessas contribuições fossem as mesmas, é esperado que 

(
MX

Y
)
t−1

seja menor do que (
M

Y
)
t−1

. 
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Fonte: Resultados da pesquisa. 

Especificamente nesses casos, uma análise mais simples pode ser realizada. Como a 

contribuição das importações para o método tradicional foi negativa, ao subtraí-la da 

contribuição das exportações para obtenção da contribuição externa, esta estaria superestimada. 

Isso ocorre pois o decréscimo da contribuição das importações seria contabilizado totalmente 

como efeito “positivo” para a contribuição do setor externo (dada a eq. 74), sem considerar os 

efeitos disso para os demais componentes. Esse particularmente é outro problema da utilização 

do método tradicional para análise das contribuições, uma vez que quando a contribuição das 

importações é negativa, esta seria contabilizada integralmente sobre as exportações, 

aumentando de maneira “equivocada” a importância destas no processo de crescimento.  

Para entender esse processo usando os resultados do método da distribuição, é 

necessário verificar a contribuição das importações por componente da demanda agregada 

(mk̂  (
Mk

Y
)
t−1

, onde k são os componentes da demanda agregada) na Tabela 12.  

Tabela 12 - Contribuição ao crescimento das importações pelo método da 

distribuição das importações, por componente da demanda agregada, de 2000 a 2009, 

em %a.a. 

 Exportação               Governo Consumo FBCF VE Total 

2001 0,04 0,03 0,07 0,17 -0,12 0,18 

2002 -0,04 -0,01 -0,76 -0,64 -0,15 -1,60 

2003 0,10 -0,01 -0,21 -0,13 0,04 -0,20 

2004 0,31 0,03 0,63 0,54 0,10 1,61 
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2005 0,37 0,04 0,49 0,29 -0,12 1,06 

2006 0,13 0,03 1,08 0,87 0,01 2,13 

2007 0,22 0,08 1,03 0,83 0,12 2,28 

2008 0,15 0,06 0,83 0,73 0,05 1,82 

2009 -0,12 0,06 -0,19 -0,51 -0,26 -1,02 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Para obter os valores da contribuição de fato cada componente, ou seja, deduzindo o 

efeito das importações, bastaria diminuir das contribuições desses componentes calculadas pelo 

método tradicional (presentes na Tabela 10) a contribuição ao crescimento das importações 

referentes aos agregados (mdist
k , Tabela 12). Note que a contribuição das importações 

calculadas pelo método tradicional é exatamente igual à soma da contribuição das importações 

referentes aos diversos componentes. Tem-se dessa forma que esse método distribui a 

contribuição (negativa) das importações para todos os grandes agregados macroeconômicos.  

No ano de 2002, em que a contribuição das importações pelo método tradicional (mtrad) 

é igual a -1,60% este valor seria calculado como contribuição integralmente positiva no setor 

externo, sendo que a contribuição das importações atribuída às exportações pelo método da 

distribuição (mdist
x ) representou uma queda de apenas -0,04%. O restante foi devido à queda 

em outros componentes, em especial o consumo e a FBCF (-0,76% e -0,64%). Ou seja, quando 

calculada a contribuição do setor doméstico, esta seria menor do que a que verdadeiramente 

ocorreu, dada a queda proporcionalmente maior das importações associadas aos componentes 

domésticos.  

Esse problema pode ser ainda melhor visualizado quando analisa-se o ano de 2003. 

Nesse ano a mtrad é igual a -0,20%, o que levaria a contribuição externa no método tradicional 

a ser maior do que no método da distribuição, superestimando a importância do setor externo 

na contribuição do PIB, pois toda a redução das importações seria contabilizada como efeito 

positivo exclusivamente do setor externo. Porém, se analisarmos separadamente mdist
x  será 

visto que esse valor é de 0,10%, ou seja, que houve um aumento no que é proporcionalmente 

importado por esse setor da economia. Assim, a contribuição externa é menor do que a 

contribuição das exportações, pois há um aumento das importações impulsionadas pelas 

exportações. Os componentes que de fato reduziram suas importações foram o consumo (-

0,21%) e a FBCF (-0,13%), que deveria ser computado como contribuição do setor doméstico 

tal como realizado pelo método da distribuição, dada a redução da importação por esses 

componentes.   
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É possível observar ainda na Tabela 10 que o consumo de 2004 a 2008 é o componente 

da demanda agregada que mais contribui para promover o crescimento do PIB, mesmo com os 

valores de mdist
c  sendo os maiores para esse componente nesses anos, conforme tabela 12. 

Assim, é nessa categoria que se encontra grande parte do aumento na demanda por produtos 

importados, mas o efeito para a economia doméstica é tão forte que supera o efeito a princípio 

depressivo pelo lado da demanda.  

O mesmo que ocorre para o ano de 2002 acontece em 2009. Para facilitar a exposição 

para esse ano e compreender melhor o que aconteceu nesse ano de crescimento negativo, 

analisemos em detalhes o que ocorre. No Gráfico 10, encontram-se as contribuições dos 

componentes da demanda agregada. 

Nesse ano, os agregados que contribuíram positivamente para o PIB foram o consumo 

das famílias e do governo, enquanto os demais componentes contribuíram de forma negativa, 

em ambos os métodos. Em especial foi a variação de estoques que mais contribuiu 

negativamente para o crescimento. Nesse ano, o segundo componente que mais contribuiu 

negativamente foi a queda das exportações em decorrência da crise mundial que afetou os 

principais parceiros comerciais do Brasil.  

Gráfico 10 - Contribuições ao crescimento para os métodos tradicional e da  

distribuição, por componente da demanda agregada, para 2009 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Quando comparamos a contribuição externa pelos dois métodos para o ano de 2009 

(Gráfico 11) percebe-se que no tradicional elas contribuem menos negativamente para o PIB, 

já que foi atribuída uma redução das importações “indevida” a essa categoria.  
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Gráfico 11 - Contribuição do setor doméstico e externo para o método tradicional e 

da distribuição para o ano de 2009 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

No Gráfico 12 encontram-se as informações das contribuições atribuídas às importações 

por componente da demanda agregada. A queda em mtrad  de 1,02% seria computada 

integralmente na contribuição externa, quando os componentes que mais contribuíram para a 

redução das importações foram a FBCF (-0,51%) e a variação de estoques (-0,29%). 

Gráfico 12 - Contribuição (negativa) das importações para o crescimento da 

economia brasileira, em %a.a., para 2009 

 

 

Isso faz com que a contribuição doméstica seja subestimada em relação ao setor externo. 

Assim, se não fosse o desempenho dos setores domésticos, em especial do consumo e do PIB 

diretamente, e pela substituição das importações por conteúdo nacional nesse ano, a queda do 

PIB teria sido maior do que efetivamente aconteceu. 
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Como exposto na introdução, o objetivo central dessa seção era verificar uma forma 

alternativa de contabilizar o crescimento liderado pela demanda agregada. Tal método está 

baseado na utilização das informações disponíveis da demanda final dos componentes da 

demanda agregada, além das importações associadas a cada componente. 

Uma vez que para o cálculo em questão são necessárias as informações das importações 

separadas nos grandes agregados, foi proposto um método que possibilitasse a distribuição das 

importações entre eles. Uma dificuldade é gerada pela inexistência de dados para todos os anos, 

obrigando a utilizar hipóteses para estimar as importações que podem não ser adequadas 

sempre. A distribuição das importações totais nos diversos componentes do PIB ocorre através 

de duas hipóteses principais. A primeira delas é que as importações finais por produto mantêm 

uma proporção fixa em relação ao total das importações finais. A segunda, de que as 

importações intermediárias são função da produção nacional.   

Baseado nessas hipóteses, as importações foram desagregadas utilizando-se as 

informações das TRU e das MIP de 2000 e 2005, e os erros obtidos nesses cálculos foram 

distribuídos nos diversos componentes através do seu peso no PIB. Para a realização das 

estimações a MIP 2000 foi utilizada como base, mesmo havendo a disponibilidade de uma 

versão mais recente (2005). Essa decisão foi tomada devido a alguns fenômenos 

macroeconômicos, tais como o efeito China e Índia sobre os comportamentos dos termos de 

troca, preços das exportações e importações. Ao que afetaram os coeficientes dos produtos 

técnicos importados, explica-se a geração de erros maiores quando utilizada a MIP 2005 ao 

invés da de 2000. Ressalta-se, entretanto, que esse comportamento deverá ser melhor analisado, 

fornecendo outras explicações para esse resultado. 

Depois da obtenção da distribuição das importações nos grandes agregados, foi possível 

calcular as contribuições de cada componente da demanda para o crescimento do PIB, 

permitindo assim precisar quais são desses componentes que mais impulsionam a demanda 

agregada. Além disso, as contribuições dos agregados podem ser separadas nas contribuições 

doméstica e externa, que ao verificar o quanto cada setor contribui para a economia, favorece a 

tomada de decisão de política econômica para estimular o crescimento, em especial nos 

momentos de crise.  

Uma desvantagem é que para calcular tais contribuições são necessárias as informações 

das importações por componente, e uma vez que estas tenham sido estimadas, o cálculo dessas 

contribuições pode estar viesado. Outra possibilidade desse método é que ao permitir a 

desagregação dos valores absolutos das importações, análises sobre a estrutura das importações 
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podem ser desenvolvidas posteriormente, verificando qual a parcela que é importada por cada 

componente do PIB. Esse tipo de desagregação contribui para o planejamento econômico, bem 

como para a discussão da estrutura das importações desagregadas por componentes da demanda 

agregada, dada a inexistência de trabalhos que enfoquem essa temática40. 

Para os anos em que foram calculadas as contribuições ao crescimento pelo método da 

distribuição, obteve-se contribuição externa maior do que quando calculada para o método 

tradicional, com exceção dos anos de 2002, 2003 e 2009. Tal fenômeno acontece devido ao 

efeito da contribuição da importação no PIB. É interessante perceber que durante o período de 

2004 a 2008 houve uma mudança nos componentes que mais contribuíam para o crescimento 

da economia, em ambos os métodos. A contribuição das exportações ao crescimento foi se 

reduzindo progressivamente, enquanto o consumo passa a liderar na contribuição ao 

crescimento, sendo seguido de uma recuperação na FBCF. 

Assim, quando comparado ao método tradicional, o método da distribuição oferece um 

melhor estudo da indução do crescimento econômico, pois quando todas as importações são 

deduzidas das exportações, a contribuição externa pode ser subestimada (caso a contribuição 

das importações seja positiva, pois todo o crescimento das importações seria atribuído ao 

componente externo, quando na realidade todos os demais componentes da demanda agregada 

demandam importações) ou superestimada (caso a contribuição das importações seja negativa, 

e toda a redução das importações seja destinada as exportações, quando foram outros 

componentes quem reduziram sua demanda externa).  

Dessa forma, primeiro resultado destoante dos métodos propostos por Lara (2013) e 

Kranendonk e Verbruggen (2005) é que nem sempre as contribuições externas são subestimadas 

pelo método tradicional. A depender de algumas circunstâncias, a citar da taxa de crescimento 

das importações atribuídas aos diversos componentes, bem como sua participação relativa no 

PIB, tal conclusão pode não ser sempre válida.   

Além disso, outra vantagem desse método é que é possível obter separadamente as 

contribuições das importações respectivas a cada componente da demanda agregada, o que é 

uma vantagem em comparação não apenas ao tradicional, mas de outros métodos, como o da 

atribuição, alternativo e do supermultiplicador. Ao final, a soma de todas as contribuições 

calculadas separadamente por componente da demanda agregada pelo método da distribuição 

                                                 

40 Existem trabalhos mais recentes que analisam o comportamento das importações por categoria de uso, mas não 

relacionando-as com as categorias da demanda agregada. Alguns desses trabalhos, que em geral tem como 

objetivo estimar as elasticidades renda e preço das importações, são Santos et ali (2014), Sapienza (2007), 

Carvalho e Parente (1999) e Portugal (1992).  
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deve ser igual à contribuição das importações do método tradicional, permitindo dessa forma a 

distribuição exata da participação de cada agregado no total das importações. Assim, esse 

resultado contribui para compreender os fenômenos ligados ao crescimento, identificando quais 

deles contribuiu diretamente para o crescimento do PIB, associado às suas importações.   

Além disso, essa desagregação permite a utilização desses resultados para o 

planejamento econômico, em que são necessárias as informações de quanto o estímulo a cada 

setor da economia (e quanto mais desagregado, cada produto) promove o vazamento de divisas 

para o exterior quando estimulados via políticas de incentivo (seja investimento direto ou 

desoneração de impostos). Isso forneceria o indicativo de quais setores contribuiriam mais para 

o crescimento econômico, e bem como fornece o direcionamento de políticas não apenas para 

estimular o crescimento, mas para o planejamento de longo prazo de quais setores deveriam 

receber investimentos para produzir nacionalmente os bens que em geral são importados41.  

Logo, esse tipo de desagregação é fundamental a atuação da política econômica, e atualmente 

inexiste estudos que forneçam dados necessários para embasar tais tipos de decisão de 

planejamento.  

Neste capítulo foram realizados os cálculos das contribuições apenas até o ano de 2009, 

mas quando a MIP 2010 for divulgada, será possível verificar a qualidade e precisão dos 

resultados, verificando se houve mudança nos coeficientes técnicos, e de que maneira esses 

fenômenos afetam os resultados da distribuição das importações e das contribuições para o 

crescimento. Há a possibilidade também de atualizar tais estudos para uma série mais ampla, 

favorecendo um estudo mais detalhado do processo de crescimento liderado pela demanda 

agregada no Brasil, bem como fazer testes de estabilidade para as hipóteses utilizadas para 

estimar a desagregação das importações. 

 

  

                                                 

41 Sabe-se, pela teoria do comércio internacional e a nova divisão do trabalho existente na economia altera as 

vantagens de importações e exportações dos países. Por vezes, direcionar a produção de certos bens para outros 

países promove a economia de recursos para o país. Dessa forma, o estímulo de produção nacional de certos 

bens deve ser estudado com cautela, verificando o saldo líquido dos ganhos e das perdas nessa transferência de 

produção nacional e importada.   
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3 COMPARAÇÕES EMPÍRICAS ENTRE OS MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO 

DO CRESCIMENTO PELO LADO DA DEMANDA AGREGADA 

 

3.1 Introdução 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentados métodos que analisam a contabilidade do 

crescimento pelo lado da demanda agregada, bem como uma proposta para realização da 

distribuição das importações com o objetivo de contribuir para a discussão da temática. Nesse 

capítulo pretende-se realizar uma comparação empírica entre o método tradicional, da 

distribuição, da atribuição e alternativo, através das estimativas de cada um dos métodos para 

o crescimento da economia brasileira de 2001 a 2009.  

Uma vez que as estimativas para esses métodos, quando existentes, não são para a 

mesma periodicidade, será realizado o cálculo das contribuições ao crescimento para os 

métodos da atribuição (versão Kranendonk e Verbruggen (2005) e Hoekstra e van der Helm 

(2010)), alternativo e do supermultiplicador sraffiano. Para tanto, os procedimentos do processo 

de cálculo serão descritos a seguir. Posteriormente, serão apresentados os resultados dessas 

estimativas e em seguida realizada uma comparação entre os resultados.  

 

3.2  Notas metodológicas para cálculo das contribuições para o Brasil 

 

Nessa seção serão apresentados os procedimentos metodológicos para o cálculo das 

contribuições para o Brasil, de 2001 a 2009, em dados anuais, para os métodos alternativo, da 

atribuição e do supermultiplicador sraffiano.  

 

3.2.1 Método alternativo 

 

No tocante ao método alternativo, Lara (2013) apresenta as contribuições de 1997 a 

2012, mas com o uso de dados trimestrais. Além disso, o autor não separa os componentes da 

demanda doméstica, separando apenas as contribuições dos setores doméstico e externo. Como 

o objetivo é comparar todos os métodos, será realizado o cálculo da contribuição por categoria 

da demanda agregada, e depois tais contribuições serão agrupadas nos setores externo e 

doméstico. 
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Adaptando a eq. (9) que descreve o cálculo das contribuições apresentado em Lara 

(2013) para o setor doméstico e o externo, com o objetivo de desagregar a contribuição 

doméstica nos diversos componentes ao crescimento, tem-se42 (76):  

∆Y

Yt−1⏟
y

= [
(1−qt−1)

Yt−1
] . ∆C + [

(1−qt−1)

Yt−1
] . ∆FBCF + [

(1−qt−1)

Yt−1
] . ∆G + [

(1−qt−1)

Yt−1
] . ∆VE

⏟                                          
d

+

[
(1−qt−1)

Yt−1
] ∆X

⏟        
x

− [
Dt−1
t +Xt−1

t

Yt−1
] ∆q

⏟        
m

                                                                                              (78) 

Os dados do consumo, da FBCF, dos gastos do governo, da variação de estoques, das 

importações e exportações foram obtidos nas TRU, a preços correntes e do ano anterior (IBGE, 

2014)43. Como expresso em (78), para o cálculo das contribuições é necessário o valor do 

conteúdo externo (q), a preços correntes e do ano anterior, que é calculado de acordo com (11) 

e (12), em que são necessários os valores das importações, exportações e demanda doméstica, 

a preços correntes e do período anterior. Tais informações também foram retiradas das TRU. 

 

3.2.2 Método da atribuição 

 

Já para o método da atribuição, como visto anteriormente, é necessário primeiro o 

cálculo dos “alfas”, que indicam os coeficientes de atribuição da produção doméstica à demanda 

final. Como estão disponíveis nas MIP as informações necessárias para calcular as versões de 

Kranendonk e Verbruggen (2005), doravante chamada de KV, e de Hoekstra e van der Helm 

(2010), chamada de HH, ambas serão utilizadas a fim de comparar qual dos métodos mais se 

ajusta aos dados da economia brasileira.  

Como mencionado no Capítulo 2, a MIP é divulgada para o Brasil apenas com um 

intervalo de cinco anos, e para o cálculo das contribuições deve-se ter as informações sobre os 

coeficientes técnicos dessa matriz. Como alternativa, é calculado os coeficientes “alfas” para 

um ano base e atribuído aos valores da demanda final (correntes e a preços ano anterior) para o 

ano em que se deseja calcular as demais contribuições, como em (28). O cálculo dos alfas foi 

realizado tomando como base as informações disponíveis para o ano de 2000, dadas as razões 

                                                 

42 No texto, o autor não deixa claro se a proporção [
(1−qt−1)

Yt−1
] é uma média ponderada dos diferentes “q” para os 

diferentes componentes ou se todos os agregados são ponderados pela mesma proporção. Em todo caso, como 

foi suposto que tal proporção é a mesma para as exportações, avaliou-se que tal exercício não prejudicaria a 

análise do autor.  
43 Os dados da demanda final se encontram presentes nas tabelas 7 e 8. 
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apresentadas no capítulo anterior sobre os efeitos dos preços das importações, exportações e 

termos de troca sobre os coeficientes técnicos da matriz de 2005.  

Para a obtenção dos “alfas” é necessário calcular a tributação por componente da 

demanda agregada (T44). Para se obter esse valor, necessita-se de um vetor que indique o 

coeficiente de impostos por atividade em relação ao seu total (𝐭𝐠), um vetor linha de ordem 1xn, 

onde n é o total de atividades. Tal vetor é obtido da seguinte forma:  

𝐭𝐠 = (𝐃. 𝐭)⏟  
produto agrupado
por atividade

. (�̂�)−𝟏⏞            

proporção  do produto
por atividade

                                                                                                                     (79) 

onde t é vetor de impostos por produto. O coeficiente é obtido através da pré-multiplicação do 

valor de produtos por atividade, que é obtido através da multiplicação da matriz de market-

share pelo vetor de impostos por produto (D.t), pela matriz inversa diagonal de valor adicionado 

por atividade, (�̂�)−𝟏. Assim, seria obtida a proporção do imposto que incide sobre cada 

atividade. Cabe ressaltar que todas estas variáveis são para o ano da matriz que será utilizada 

como base para os cálculos dos coeficientes, que no caso é a MIP 2000. 

Dado isso, pode-se encontrar o total da tributação por componente da demanda agregada 

(T), que representa um vetor 1xk, onde k são os componentes da demanda agregada, e está 

definido como segue: 

𝐓 = 𝐭𝐠. 𝐋. (𝐃. 𝐅𝐩𝐛)⏟      
Total da produção
por componente

da demanda agregada

⏞            

Tributação proporcional
à produção

                                                                                                                     (80) 

onde 𝐅𝐩𝐛 representa a demanda final a preços básicos. Ao pré-multiplicar 𝐅𝐩𝐛 pelas matrizes D 

e L, tem-se o total da produção por componente da demanda agregada. Para encontrar a 

tributação, basta multiplicar esse resultado pelo coeficiente que indica a relação de impostos 

por atividade.  

                                                 

44 De acordo com a nomenclatura do Quadro 1 e das equações (22), (23), (25) e (26) o vetor T corresponde a 𝐰𝐜
𝐭 e 

we
t , que são os valores dos tributos líquidos para os gastos domésticos e das exportações respectivamente. O 

vetor T pode ser todos os componentes da demanda agregada, e não em separado como expresso nas notações 

anteriores.  
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Tendo as informações sobre a tributação por atividade, pode-se proceder ao cálculo dos 

alfas. O “alfa” na versão KV, demonstrado nas equações (22) e (23), pode ser generalizado e 

descrito da seguinte forma:  

𝛂𝐤𝐯 = [𝐓 + 𝐯′. 𝐋. 𝐃. (𝐅𝐩𝐛 − 𝐅𝐦)⏟          
produção que é 

atendida domesticamente
por componente
da demanda

⏞              

Valor adicionado
nacionalmente,   por atividade

⏟                  
Valor adicionado a 
preços de consumidor

]. [i. (𝐅𝐩𝐜 − 𝐅𝐦)⏟        
total da demanda 
que é satisfeita
domesticamente
por componente
da demanda

̂ ]−𝟏                                             (81) 

onde 𝛂𝐤𝐯 é um vetor 1xk, onde k são os componentes da demanda agregada para os quais 

deseja-se calcular as contribuições. 𝐅𝐩𝐜 representa a demanda final a preços de consumidor, e 

as demais variáveis foram definidas anteriormente. 

Analisando o primeiro termo da equação, tem-se que a diferença entre (𝐅𝐩𝐛 − 𝐅𝐦) 

indica a parcela da demanda dos produtos que é atendida domesticamente e que, quando pré-

multiplicada por D e por L, é transformada em produção por atividade. A multiplicação pelo 

vetor transposto v’ permite encontrar o valor adicionado nacionalmente, a preços básicos. Como 

as informações sobre o PIB são divulgadas a preços de consumidor, deve-se somar ainda o vetor 

T.  

Para chegar ao resultado do “alfa” é necessário multiplicar o primeiro colchete pelo 

inverso diagonalizado da diferença entre 𝐅𝐩𝐜 e 𝐅𝐦 para obter o que é demandado 

domesticamente por componente da demanda agregada, obtido através da pré-multiplicação de 

i. Assim, 𝛂𝐤𝐯 indica a parcela doméstica do PIB atribuída à componente final, como proporção 

do que é produzido domesticamente.  

Os “alfas” para a versão HH, demonstrados em (25) e (26) se diferenciam pouco do 

apresentando anteriormente, como por ser visto a seguir: 

𝛂𝐡𝐡 = [𝐓 + 𝐯′. 𝐋. 𝐃. (𝐅𝐩𝐛 − 𝐅𝐦)⏟          
produção que é 

atendida domesticamente
por componente
da demanda

⏞                

Valor adicionado
nacionalmente,   por atividade

⏟                  
Valor adicionado a 
preços de consumidor

]. [ 𝐢. (𝐅𝐩𝐜)̂⏟  
Total da demanda 
nacional,  por

componente da 
demanda

]−𝟏                                                                  

(82) 

O numerador é exatamente o mesmo de (4), sendo que o termo diferente é o 

denominador. Nesse caso, ao invés de calcular a proporção do que é produzido domesticamente 
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em função do que é demandado, toma-se como variável para estabelecer a relação tudo que é 

consumido (𝐢. 𝐅𝐩𝐜), sem deduzir a parcela que é importada.  

No texto original, os autores KV e HH apresentam os “alfas” apenas para o setor externo 

e doméstico. Para calcular esses coeficientes deve ser realizada primeiro a soma de todos os 

componentes domésticos e depois proceder ao cálculo efetivo dos “alfas”. Além desse 

exercício, serão estimados os “alfas” para todos os componentes da demanda, quando será 

necessário fazer o cálculo mediante a desagregação nos cinco componentes (consumo das 

famílias, governo, FBCF, VE e exportações). Como os alfas representam coeficientes, a soma 

dos “alfas” dos agregados domésticos não será equivalente ao “alfa” doméstico. 

O cálculo das contribuições de maneira genérica é dado como a seguir: 

Contatrib =
𝐢.(𝐅t−1,t − 𝐅t−1,t−1).�̂�

Y
                                                                                            (83) 

onde 𝐅𝐭−𝟏,𝐭 representa a matriz de demanda final a preços do ano anterior (t-1) no ano corrente 

(t) e 𝐅𝐭−𝟏,𝐭−𝟏 a mesma matriz para o ano anterior a preços correntes e �̂� é a matriz diagonal dos 

“alfas”, que pode ser tanto na versão de KV quanto de HH. 

Assim, a contribuição ao crescimento pelo método da atribuição será dada pela variação 

da demanda final de cada um dos componentes da demanda agregada (𝐅t−1,t − 𝐅t−1,t−1), como 

proporção do PIB (Y), mas ponderada pelo respectivo “alfa” do componente. Ao proceder dessa 

maneira, pode-se encontrar a contribuição de cada componente, seja separado entre setor 

externo e doméstico ou mais detalhado nos agregados macroeconômicos. Em tais contribuições 

já estão deduzidas as importações atribuídas aos componentes. 

 

3.2.3 Supermultiplicador sraffiano 

 

Para o cálculo de acordo com o supermultiplicador sraffiano o essencial é apresentar os 

dados utilizados para a desagregação nos componentes autônomos e induzidos. Seguindo a 

metodologia apresentada por Freitas e Dweck (2013), o consumo foi separado em duráveis e 

não duráveis. Todos os dados foram obtidos através das TRU. 

A variável que precisa de maior desagregação é a FBCF, que deve ser separada em 

investimento residencial, das empresas privadas, das empresas estatais e do governo. Como 

proxy do investimento residencial utilizou-se a FBCF das famílias45 presentes nas Contas 

                                                 

45 No investimento das famílias também está contido o investimento das instituições sem fins lucrativos a serviço 

das famílias.  
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Econômicas Integradas (CEI), das quais também se obteve a FBCF do governo. Para a FBCF 

das estatais utilizou-se Santos e Silva (2010), que inclui apenas as estatais federais, tomada 

como proxy para todas as estatais no país. Finalmente, por resíduo das informações obtidas nas 

CEI obteve-se a FBCF das empresas privadas.  

Todas as variáveis foram deflacionadas pelo deflator do PIB, conforme indicado por 

Freitas e Dweck (2013) para que a soma das contribuições seja exatamente a taxa de 

crescimento do PIB. As variáveis 𝜇, 𝑐 e ℎ, que formam o supermultiplicador (𝛼), foram obtidas 

através de (35), (36) e (37), enquanto 𝛼 o foi a partir de (39). A contribuição do crescimento 

desagregada nos diversos componentes foi obtida a partir de (40). 

 

3.3 Resultados 

 

Nesta subseção serão apresentados os resultados dos cálculos das contribuições ao 

crescimento pelos métodos alternativo, da atribuição e do supermultiplicador sraffiano, para o 

Brasil, de 2001 a 2009. Iniciando pelo método da atribuição, a Tabela 13 demonstra os 

resultados do cálculo das parcelas da demanda externa “q”, a preços correntes e do ano anterior. 

Tais resultados são fundamentais para o cálculo das contribuições. 

 

Tabela 13 - Parcela externa da demanda (q) de Lara (2013), a preços correntes e do 

ano anterior, de 2000 a 2009, em % 

Ano Preços correntes 

Preços do ano 

anterior 

2000 10,51 - 

2001 11,89 10,53 

2002 11,18 10,39 

2003 10,77 10,90 

2004 11,15 11,46 

2005 10,33 11,66 

2006 10,29 11,60 

2007 10,59 11,47 

2008 11,87 11,50 

2009 10,02 11,10 

Média 10,86 11,18 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 
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Depois de calculadas as parcelas “q”, obteve-se os resultados das contribuições para o 

crescimento para os componentes da demanda agregada pelo método alternativo, que estão 

dispostos na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Contribuições ao crescimento pelo método alternativo, por componente 

da demanda agregada, de 2001 a 2009, em %a.a. 

Ano Exportação               Governo Consumo FBCF VE Importação 

2001 0,90 0,47 0,39 0,07 -0,49 0,02 

2002 0,80 0,83 1,08 -0,79 -0,98 -1,72 

2003 1,30 0,21 -0,43 -0,67 0,42 -0,31 

2004 2,05 0,71 2,11 1,24 0,42 0,82 

2005 1,36 0,39 2,37 0,52 -0,89 0,59 

2006 0,68 0,46 2,81 1,40 0,10 1,50 

2007 0,80 0,92 3,28 2,04 0,46 1,42 

2008 0,07 0,57 3,04 2,12 0,46 1,08 

2009 -1,10 0,55 2,31 -1,13 -1,82 -0,86 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Como exposto na seção anterior, para obter as contribuições ao crescimento pelo método 

da atribuição é necessário o cálculo dos alfas para as duas versões. Dois exercícios foram feitos 

para o cálculo desses coeficientes. O primeiro, disposto na Tabela 15, mostra os alfas para o 

setor externo e doméstico. O coeficiente para o setor doméstico é obtido para todos os 

componentes domésticos do PIB (consumo, governo, FBCF e VE). 

 

Tabela 15 - Alfas calculados para as versões de Kranendonk e Verbruggen (KV) e 

Hoeskra e van der Helm (HH) para o setor doméstico e externo 

  Externo Doméstico 

KV 0,9905 0,8909 

HH 0,9840 0,8576 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Os “alfas” calculados de acordo com KV apresentam-se maiores do que para HH, tanto 

para o setor doméstico quanto externo. Isso é resultado do primeiro calcular o coeficiente como 

proporção do que é consumido domesticamente, excluída a parcela que foi atendida pelas 

importações, enquanto o segundo considera todo a demanda nacional. Além disso, em ambos 

os casos, o alfa doméstico é menor do que o externo, indicando que para o setor doméstico uma 

parcela maior é importada para a produção/consumo do que para o setor externo. Assim, 

proporcionalmente, o setor externo contribuiria mais positivamente para o crescimento do PIB 

do que o setor doméstico, porque menos recursos vazariam para o exterior.  
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No segundo exercício, foram calculados os “alfas” em separado para os diversos 

componentes da demanda agregada, para posteriormente permitir a comparação entre os 

diferentes métodos (Tabela 16 abaixo). Note que o único “alfa” que permanece o mesmo é o 

referente às exportações, que sozinho representa a parcela do setor externo.  

 

Tabela 16 - Alfas calculados para as versões de Kranendonk e Verbruggen (KV) e 

Hoekstra e van der Helm (HH) para componentes da demanda agregada 

Método Exportação               Governo Consumo FBCF VE 

KV 0,9905 0,9727 0,8846 0,8046 0,9839 

HH 0,9840 0,9727 0,8557 0,7251 0,9559 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Dentre os componentes do setor doméstico, o que apresenta o menor “alfa” é a FBCF, 

sendo seguida pelo consumo. Assim, esses são os componentes que mais demandam 

importações para suprir o consumo local, o que seria esperado do ponto de vista empírico. 

A partir dos valores dos alfas foi possível calcular as contribuições para os diversos 

componentes da demanda agregada e para o setor externo e doméstico. Ao realizar o cálculo da 

atribuição via “alfas”, as estimativas apresentaram erros entre o total da soma das contribuições 

calculadas e o verdadeiro crescimento do PIB. Os resultados para o setor externo e doméstico 

encontram-se na tabela 17.  

A versão que apresentou maior erro médio foi a KV, com 0,35 p.p, enquanto que a 

versão HH apresentou um erro médio de 0,25 p.p. Tais erros representam respectivamente 

11,01% e 7,67% do crescimento do PIB médio para o período. Apesar de o erro médio ser 

relativamente pequeno, a dispersão das estimativas nos erros é bastante elevada, tendo erros 

que variam de –61% a 303% na versão KV e entre -61,44% e 299,49% na versão HH, para os 

anos de 2002 e 2009.  

Outra possibilidade de observação é através dos quadrados médios dos erros, que foram 

de 0,01% para ambos os métodos. Quando analisado os quadrados médios para os erros como 

proporcionais à taxa de crescimento do PIB, o método de KV apresenta maior erro (110,25%) 

do que o método HH (106,86%).  Tais erros elevados irão interferir no cálculo das contribuições 

após a correção de erros, que passará a indicar resultados bastante divergentes entre o método 

da atribuição e os demais métodos, sem estarem relacionados diretamente à fórmula de 

atribuição original das importações.  
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Tabela 17 - Contribuições ao crescimento dos setores doméstico e externo para o 

método da atribuição e erro dos resultados, de 2001 a 2009, em % a.a. 
KV 

 Externo Interno Total 
Crescimento 

do PIB 
Erro (p.p.) 

Erro como % do 

crescimento do PIB 

2001 0,99 0,44 1,43 1,31 0,12 9,02 

2002 0,89 0,14 1,04 2,66 -1,62 -61,02 

2003 1,45 -0,47 0,99 1,15 -0,16 -14,25 

2004 2,27 4,48 6,75 5,71 1,04 18,18 

2005 1,52 2,40 3,91 3,16 0,75 23,88 

2006 0,76 4,74 5,49 3,96 1,53 38,75 

2007 0,88 6,66 7,55 6,09 1,46 23,90 

2008 0,07 6,16 6,23 5,17 1,06 20,60 

2009 -1,23 -0,10 -1,33 -0,33 -1,00 303,02 

Média 0,84 2,72 3,56 3,21 0,35 11,01 

Quadrados Médios - - - - 0,01 110,25 

HH 

2001 0,99 0,42 1,41 1,31 0,10 7,28 

2002 0,89 0,14 1,03 2,66 -1,63 -61,44 

2003 1,44 -0,45 0,99 1,15 -0,16 -13,56 

2004 2,26 4,31 6,57 5,71 0,86 14,99 

2005 1,51 2,31 3,82 3,16 0,66 20,73 

2006 0,75 4,56 5,31 3,96 1,35 34,15 

2007 0,88 6,41 7,29 6,09 1,20 19,72 

2008 0,07 5,93 6,00 5,17 0,83 16,13 

2009 -1,23 -0,09 -1,32 -0,33 -0,99 299,49 

Média 0,84 2,62 3,46 3,21 0,25 7,67 

Quadrados Médios - - - - 0,01 106,86 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Como exposto no capítulo 1, os erros foram distribuídos proporcionalmente ao peso de 

cada componente no PIB, como exposto nas equações de (30) a (33). Os resultados com a 

correção dos erros se encontram na tabela 18.  

 

Tabela 18 - Contribuições ao crescimento dos setores doméstico e externo pelo 

método da atribuição, com correção do erro, de 2001 a 2009, em % a.a. 

Versão KV HH 

Ano Externo Doméstico Externo Doméstico 

2001 0,91 0,40 0,92 0,39 
2002 2,30 0,36 2,31 0,35 
2003 1,69 -0,54 1,67 -0,52 
2004 1,92 3,79 1,96 3,75 
2005 1,23 1,93 1,25 1,91 
2006 0,54 3,42 0,56 3,40 
2007 0,71 5,38 0,73 5,36 
2008 0,06 5,11 0,06 5,11 
2009 -0,31 -0,02 -0,31 -0,02 

Média 1,01 2,20 1,02 2,19 
Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 
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Apesar de haver diferenças entre as contribuições nas duas versões, na média a diferença 

é pequena, sendo que para a versão KV a contribuição do setor doméstico e externo é de 2,20% 

e 1,01%, e para a versão HH esses valores são respectivamente de 2,19% e 1,02%. 

Foram feitos os cálculos para os diferentes componentes da demanda agregada. Os 

resultados sem a correção dos erros, bem como os erros obtidos nas estimações (em % a.a. e 

como proporção do crescimento do PIB) estão dispostos na Tabela 19.  

Tabela 19 - Contribuições ao crescimento por componente da demanda agregada 

e erro dos resultados, de 2001 a 2009, em % a.a. 

  
Export.          Gov. Cons. FBCF VE Total 

Crescimento 

do PIB 

Erro 

(p.p) 

Erro como % 

do crescimento 

do PIB 

KV 

2001 0,99 0,51 0,39 0,06 -0,54 1,41 1,31 0,10 7,71 

2002 0,89 0,91 1,08 -0,72 -1,09 1,08 2,66 -1,58 -59,42 

2003 1,45 0,23 -0,42 -0,61 0,46 1,12 1,15 -0,03 -2,83 

2004 2,27 0,77 2,09 1,12 0,47 6,72 5,71 1,01 17,72 

2005 1,52 0,43 2,36 0,47 -0,99 3,79 3,16 0,63 19,94 

2006 0,76 0,50 2,77 1,25 0,11 5,39 3,96 1,43 36,19 

2007 0,88 1,00 3,24 1,83 0,51 7,46 6,09 1,37 22,47 

2008 0,07 0,62 3,01 1,90 0,50 6,11 5,17 0,94 18,17 

2009 -1,23 0,61 2,31 -1,03 -2,03 -1,38 -0,33 -1,05 317,10 

Média 0,84 0,62 1,87 0,48 -0,29 3,52 3,21 0,31 41,89 

Quadrados 

Médios - - - - - - - 0,01 118,90 

HH 

2001 0,99 0,51 0,38 0,05 -0,53 1,40 1,31 0,09 6,98 

2002 0,89 0,91 1,05 -0,65 -1,06 1,14 2,66 -1,52 -57,14 

2003 1,44 0,23 -0,41 -0,55 0,45 1,17 1,15 0,02 1,60 

2004 2,26 0,77 2,02 1,01 0,45 6,51 5,71 0,80 14,09 

2005 1,51 0,43 2,28 0,42 -0,96 3,68 3,16 0,52 16,61 

2006 0,75 0,50 2,68 1,13 0,11 5,17 3,96 1,21 30,57 

2007 0,88 1,00 3,13 1,65 0,49 7,15 6,09 1,06 17,43 

2008 0,07 0,62 2,91 1,72 0,49 5,81 5,17 0,64 12,34 

2009 -1,23 0,61 2,24 -0,93 -1,97 -1,28 -0,33 -0,95 289,08 

Média 0,84 0,62 1,81 0,43 -0,28 3,42 3,21 0,21 36,84 

 - - - - - - - 0,01 98,61 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2014) 

 

Para esse exercício, a versão que apresentou maior erro médio foi a KV, com 0,31 p.p 

contra 0,21 p.p. da HH. Em relação aos resultados anteriores, com os erros para o setor externo 

e doméstico, esses erros foram menores, em torno de 0,04 p.p.  

Os erros médios como proporção do crescimento do PIB são de 42% e 37% para as 

versões KV e HH. Considerando que esses erros representam o desvio entre o calculado e o 

verdadeiro, alguns desses erros são grandes em comparação com o crescimento da economia 

de fato, variando entre -60% e 317% para a versão de KV e -57% e 289% para HH. Se os erros 
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como proporção do PIB forem analisados pelos seus quadrados médios, o método de KV possui 

também o maior erro (118,90%) em comparação com o método HH (98,61%).  

Os resultados com a correção de erros estão disponíveis na Tabela 20. A diferença entre 

os métodos na média é bastante pequena, variando para alguns componentes com no máximo 

0,02 p.p. de diferença. 

 

Tabela 20 - Contribuições ao crescimento por componente da demanda agregada 

com correção do erro, de 2001 a 2009, em % a.a. 

  Export.               Gov. Cons. FBCF VE Export.               Gov. Cons. FBCF VE 

KV HH 

2001 0,92 0,47 0,36 0,05 -0,50 0,92 0,48 0,35 0,05 -0,49 

2002 2,21 2,25 2,66 -1,77 -2,70 2,07 2,13 2,44 -1,51 -2,48 

2003 1,49 0,24 -0,44 -0,62 0,48 1,42 0,23 -0,40 -0,54 0,44 

2004 1,93 0,66 1,78 0,95 0,40 1,98 0,68 1,77 0,89 0,40 

2005 1,27 0,36 1,97 0,39 -0,83 1,29 0,37 1,96 0,36 -0,83 

2006 0,55 0,37 2,04 0,92 0,08 0,57 0,38 2,05 0,87 0,08 

2007 0,72 0,82 2,64 1,50 0,41 0,75 0,85 2,67 1,41 0,42 

2008 0,06 0,53 2,54 1,61 0,43 0,06 0,56 2,59 1,53 0,43 

2009 -0,30 0,15 0,55 -0,25 -0,49 -0,32 0,16 0,58 -0,24 -0,51 

Média 0,98 0,65 1,57 0,31 -0,30 0,97 0,65 1,56 0,31 -0,28 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Analisando a partir de então os cálculos para o supermultiplicador, na tabela 21 se 

encontram os resultados da propensão a consumir e a investir, o conteúdo doméstico e o 

supermultiplicador utilizados para o cálculo das contribuições ao crescimento.  

 

Tabela 21 - Propensões marginais a consumir e a investir, conteúdo doméstico e o 

supermultiplicador para o Brasil, de 2000 a 2009 

Ano 

Propensão 

a consumir 

Propensão 

a investir 

Conteúdo 

externo Supermultiplicador 

2000 0,56 0,10 0,89 2,16 

2001 0,55 0,10 0,88 2,06 

2002 0,54 0,09 0,89 2,01 

2003 0,54 0,08 0,89 2,02 

2004 0,52 0,09 0,89 1,94 

2005 0,52 0,09 0,90 1,98 

2006 0,52 0,09 0,90 1,98 

2007 0,51 0,10 0,89 1,97 

2008 0,50 0,11 0,88 1,91 

2009 0,52 0,08 0,90 1,98 

Média 0,53 0,09 0,89 2,00 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) e Santos e Silva (2010). 

 

Para analisar a tendência ao longo do tempo, é útil observar o Gráfico 13. Há uma 

tendência relativamente estável de queda para a propensão a consumir no período. Já a 

tendência para a propensão a investir teve um pequeno aumento, porém com significativa 

flutuação ao redor da tendência. Note que o coeficiente de determinação (R2) da equação de 
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tendência é baixo, o que indica que os dados estão pouco ajustados a reta. O conteúdo externo 

presente na economia brasileira tem um suave e instável aumento (com R2 baixo), sendo muito 

influenciado pelo dado do ano de 2009.  A combinação dessas três variáveis expressas no 

supermultiplicador geram uma tendência de queda ao longo do período, com instabilidade 

moderada (R2 = 60,58%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) e Santos e Silva (2010). 

 

As contribuições separadas entre os setores doméstico e externo se encontram na Tabela 

22.  

Tabela 22 - Contribuições do setor doméstico e externo para o supermultiplicador 

sraffiano, de 2001 a 2009, em % a.a. 

  

Setor 

doméstico 

Setor 

externo 

Total do 

PIB 

2001 0,06 1,25 1,31 

2002 -3,79 6,45 2,66 

2003 -2,02 3,17 1,14 

2004 2,03 3,68 5,71 

2005 2,75 0,41 3,16 

2006 4,23 -0,27 3,96 

2007 7,21 -1,12 6,09 

2008 6,37 -1,19 5,17 

2009 0,43 -0,76 -0,33 

Média 1,92 1,29 3,21 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
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Gráfico 13 - Propensão a consumir e a investir, conteúdo doméstico e 

supermultiplicador, de 2000 a 2009 
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Na média, o setor que mais contribui para o crescimento do PIB no período foi o 

doméstico, com 1,92%, enquanto o setor externo apresentou uma contribuição de 1,29%. Para 

melhor compreender os fatores que levaram ao crescimento do PIB, é útil desagregar as 

contribuições para todos os componentes da demanda agregada, que estão disponíveis na tabela 

23.  

Tabela 23 - Contribuições ao crescimento dos componentes da demanda agregada 

para o supermultiplicador sraffiano, de 2001 a 2009, em %a.a. 

Ano 

Exp. Gov. 
Cons. 

durável 

Cons. 

não 

durável 

FBCF 

Fam. 

FBCF 

Gov. 

FBCF 

empresas 

estatais 

FBCF 

empresas 

privadas 

VE Imp. 

2001 4,87 1,87 -0,13 -1,45 -0,24 0,44 0,18 0,30 -0,91 -3,61 

2002 4,61 2,63 -0,90 -2,22 0,13 0,25 0,59 -1,86 -2,40 1,84 

2003 2,14 -1,94 0,19 0,42 0,18 -1,09 -0,02 -1,15 1,39 1,03 

2004 4,60 1,81 1,47 -4,75 0,27 0,61 -0,05 1,53 1,13 -0,92 

2005 -1,62 2,60 1,30 0,21 -0,05 0,16 0,07 -0,06 -1,47 2,03 

2006 -0,38 1,81 0,97 -0,24 0,75 0,73 0,02 0,05 0,14 0,11 

2007 -0,37 2,86 1,34 -1,10 0,54 0,37 0,38 1,61 1,22 -0,75 

2008 1,92 1,87 0,93 -1,92 0,27 0,92 0,72 2,09 1,48 -3,12 

2009 -5,38 1,88 0,12 4,14 0,72 0,21 2,33 -5,39 -3,58 4,61 

Média 1,15 1,71 0,59 -0,77 0,28 0,29 0,47 -0,32 -0,33 0,14 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

Na seção seguinte será realizada a comparação dos resultados apresentados nessa seção 

e no capítulo 2. 

 

3.4 Análise comparativa dos métodos de contabilidade da demanda agregada 

 

Nessa seção será realizada uma comparação entre os métodos anteriormente citados. O 

gráfico 14 sintetiza a contribuição média para o crescimento brasileiro de 2001 a 2009 desses 

diversos métodos, diferenciando a contribuição do setor doméstico e externo. 

Os métodos que apresentam maior contribuição do setor externo para o PIB, na ordem, 

são o supermultiplicador, o da atribuição (ambas as versões), distribuição, alternativo e o 

tradicional. Em relação à posição do método tradicional, era de se esperar que este apresentasse 

a menor contribuição externa, pois como o crescimento médio de todas as importações 

(independentemente do uso por categoria da demanda agregada) é deduzido da contribuição 
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externa esta fica subestimada (quando na média a contribuição das importações é positiva, como 

foi o caso46).  

 

Gráfico 14 - Média das contribuições ao crescimento do setor externo e doméstico, 

por diversos métodos, em % a.a. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Além disso, outro resultado esperado era a posição relativa entre os métodos alternativo 

e da distribuição. Uma vez que no método alternativo as importações são tomadas como uma 

proporção dos gastos, analisando pela ótica apenas das importações, estas captam o efeito da 

indução dos demais agregados, sem levar em consideração o aumento das importações que 

derivam de impulsos autônomos.  

A despeito das diferenças entre os valores das contribuições doméstica e externa de 

todos os métodos, foi o setor doméstico o principal setor que contribuiu para o crescimento do 

PIB. No Gráfico 15 percebe-se que independentemente do método, o setor doméstico contribuiu 

com no mínimo cerca de 60%.  O método que apresenta a maior contribuição doméstica é o 

tradicional, enquanto o que apresenta a menor é o do supermultiplicador.  

Analisando o comportamento ano a ano, na tabela 24 são demonstradas as contribuições 

ao crescimento, separadas entre os setores doméstico e externo. Entre 2001 e 2004, o método 

que contabilizou a maior contribuição externa foi o do supermultiplicador.  

 

                                                 

46 Mais a frente, na Tabela 27, a média para o período da contribuição das importações foi de 0,69%. Assim, essa 

contribuição foi integralmente deduzida da contribuição das exportações, fazendo com que essa contribuição 

calculada pelo método tradicional seja a menor dentre os métodos.  
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Gráfico 15 - Proporção das contribuições doméstica e externa no crescimento médio 

do PIB (%) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Para o ano de 2002 ocorre um comportamento curioso. Enquanto todos os métodos 

calculam para a contribuição externa uma contribuição maior de 247%, o método da distribuição 

atribui a ela apenas 0,94%, fornecendo maior importância para a contribuição do setor 

doméstico. O mesmo ocorre para o ano de 2003, em que a contribuição do setor externo pelo 

método tradicional é a menor. Como visto no capítulo 2, tal fato se justifica pela queda na taxa 

de crescimento das importações, e o formato de cálculo das contribuições externas.  

Seguindo a análise, no ano de 2005 o método que apresenta maior contribuição externa 

é o da atribuição, nas duas versões, sendo seguido pelo da distribuição. O que fornece a menor 

contribuição é o supermultiplicador, no valor de 0,41%. Para o ano de 2006, o método que 

possui menor contribuição externa, sendo essa negativa, é o tradicional e o alternativo. Para o 

ano de 2007 e 2008 ainda é o tradicional que fornece a menor contribuição externa, mas sendo 

seguido do supermultiplicador. Algo parecido ocorre para o ano de 2008, mas o método da 

distribuição também apresenta contribuição externa negativa.  

                                                 

47 Para esse ano, não se esperava que a contribuição do setor externo, calculada pelo método da atribuição, fosse 

tão alta quanto a calculada pelos métodos tradicional e alternativo, que contam com o fator positivo de queda da 

contribuição das importações, como será demonstrado posteriormente na tabela 13. Tal comportamento se 

explica devido ao elevado erro para ambas as versões do método da atribuição, que foi aproximadamente de 60% 

do crescimento do PIB, como foi demonstrado nas Tabelas 5 e 7. Logo, ao distribuir esse erro para os demais 

componentes, os valores originais (0,35 para KV e 0,36 para HH) alteram significativamente sua magnitude.   
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Tabela 24 - Contribuições ao crescimento do setor externo e doméstico, por 

diferentes métodos, de 2001 a 2009, em % a.a. 

Método 
Setor 

externo 

Setor 

doméstico 

Setor 

externo 

Setor 

doméstico 

Setor 

externo 

Setor 

doméstico 

 2001 2002 2003 

Tradicional 0,82 0,49 2,50 0,16 1,67 -0,52 

Distribuição 0,97 0,35 0,94 1,72 1,37 -0,22 

Atribuição KV 0,93 0,41 2,32 0,37 1,68 -0,54 

Atribuição HH 0,92 0,39 2,31 0,35 1,67 -0,52 

Alternativo 0,88 0,44 2,52 0,14 1,61 -0,46 

Supermultiplicador 1,25 0,06 6,45 -3,79 3,17 -2,02 

 2004 2005 2006 

Tradicional 0,69 5,03 0,47 2,69 -1,36 5,32 

Distribuição 1,98 3,73 1,16 2,00 0,63 3,32 

Atribuição KV 1,97 3,89 1,26 1,99 0,56 3,53 

Atribuição HH 1,96 3,75 1,25 1,91 0,56 3,40 

Alternativo 1,23 4,48 0,77 2,39 -0,81 4,77 

Supermultiplicador 3,68 2,03 0,41 2,75 -0,27 4,23 

 2007 2008 2009 

Tradicional -1,39 7,48 -1,75 6,92 -0,22 -0,11 

Distribuição 0,67 5,42 -0,08 5,25 -1,13 0,80 

Atribuição KV 0,74 5,57 0,06 5,31 -0,31 -0,02 

Atribuição HH 0,73 5,36 0,06 5,11 -0,31 -0,02 

Alternativo -0,62 6,71 -1,01 6,18 -0,24 -0,09 

Supermultiplicador -1,12 7,21 -1,19 6,37 -0,76 0,43 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

Seguindo a análise, no ano de 2005 o método que apresenta maior contribuição externa 

é o da atribuição, nas duas versões, sendo seguido pelo da distribuição. O que fornece a menor 

contribuição é o supermultiplicador, no valor de 0,41%. Para o ano de 2006, o método que 

possui menor contribuição externa, sendo essa negativa, é o tradicional e o alternativo. Para o 

ano de 2007 e 2008 ainda é o tradicional que fornece a menor contribuição externa, mas sendo 

seguido do supermultiplicador. Algo parecido ocorre para o ano de 2008, mas o método da 

distribuição também apresenta contribuição externa negativa.  

Em 2009, o único ano que o Brasil teve decréscimo no PIB no período, os únicos 

métodos que contabilizaram crescimento positivo do setor doméstico foram o da distribuição 

(0,80%) e o supermultiplicador (0,43%). Isso fez com que as contribuições externas (negativas) 

desses métodos fossem menores do que as dos demais, com valores de -1,13% e -0,76%. 

respectivamente. Os demais apresentaram contribuições negativas tanto do setor doméstico 

quanto externo, alterando-se apenas a magnitude entre eles. O que menos contribuiu 

negativamente pelo lado do setor externo foi o tradicional, seguido do alternativo e da 

atribuição. Mesmo com as particularidades de cada método, foi o setor externo que contribuiu 

para o resultado negativo do PIB para esse ano.  
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Observando as particularidades dentro do setor externo, o Gráfico 16 mostra a 

decomposição da contribuição do setor externo. 

 

Gráfico 16 - Média das contribuições ao crescimento das exportações e importações, 

por diferentes métodos, em % a.a. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Nesse gráfico são retratadas as contribuições médias (para o período de 2001 a 2009) 

das exportações e das importações (quando houver). Como apresentado nos capítulos 

anteriores, o método da distribuição e da atribuição nas suas duas versões não apresentam 

contribuições das importações em separado, sendo que estas já estão integralmente descontadas 

dos demais componentes da demanda agregada.  

A menor contribuição da exportação é obtida pelo método da distribuição (0,72%), 

sendo seguida pelo alternativo (0,76%) e pelo tradicional (0,85%). Dos dois métodos que 

apresentam contribuições das importações, o que apresenta maior contribuição é o tradicional 

(0,69%), enquanto que o método alternativo apresenta uma contribuição de 0,28%. Como essas 

contribuições são descontadas do referente às exportações para cálculo da contribuição externa, 

o método tradicional é o que mais afeta negativamente a contribuição externa.  

Outro ponto interessante de análise, conforme proposta de Lara (2013), é que o sinal da 

contribuição das importações indica a variação do conteúdo externo presente no PIB. Conforme 

exposto no capítulo 1, caso o valor de da contribuição ao crescimento das importações (m) seja 

positivo, isso decorre do fato de que houve um crescimento do conteúdo externo em relação ao 

período anterior. Logo, como para a média dos períodos o resultado foi de 0,28%, pode-se 
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inferir que o comportamento médio foi de aumento do coeficiente de penetração das 

importações para o período.  

Já para no supermultiplicador, a contribuição das importações foi de 0,14%. Porém, 

como essa contribuição se refere ao aumento do conteúdo doméstico do período, para obter a 

contribuição do setor externo, deve-se somar a parcela das exportações. Assim, esses dois 

métodos revelam sinais diferentes quanto ao comportamento do conteúdo que importado para 

o Brasil no período.  

Buscando compreender como essas contribuições das importações e exportações estão 

dispostas ao longo dos anos, pode-se observar a tabela 25. 

  

Tabela 25 - Contribuições ao crescimento das exportações e importações, por 

diferentes métodos, em % a.a. 
  Exportação               Importação Exportação               Importação Exportação               Importação 

 2001 2002 2003 

Tradicional 1,00 0,18 0,90 -1,60 1,47 -0,20 

Distribuição 0,97 - 0,94 - 1,37 - 

Atribuição KV 0,92 - 2,20 - 1,49 - 

Atribuição HH 0,92 - 2,07 - 1,42 - 

Alternativo 0,90 0,02 0,80 -1,72 1,30 -0,31 

Supermultiplicador 4,87 -3,61 4,61 1,84 2,14 1,03 

 2004 2005 2006 

Tradicional 2,29 1,61 1,53 1,06 0,76 2,13 

Distribuição 1,98 - 1,16 - 0,63 - 

Atribuição KV 1,93 - 1,27 - 0,55 - 

Atribuição HH 1,98 - 1,29 - 0,57 - 

Alternativo 2,05 0,82 1,36 0,59 0,68 1,50 

 Supermultiplicador 4,60 -0,92 -1,62 2,03 -0,38 0,11 

 2007 2008 2009 

Tradicional 0,89 2,28 0,07 1,82 -1,25 -1,02 

Distribuição 0,67 - -0,08 - -1,13 - 

Atribuição KV 0,72 - 0,06 - -0,30 - 

Atribuição HH 0,75 - 0,06 - -0,32 - 

Alternativo 0,80 1,42 0,07 1,08 -1,10 -0,86 

 Supermultiplicador -0,37 -0,75 1,92 -3,12 -5,38 4,61 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Nos anos de 2002, 2003 e 2009, a contribuição das importações para o método 

alternativo foram negativas, em -1,72%, -0,31% e -0,86%. Como exposto no capítulo 1 e 

conforme apontado por Lara (2013), isso se deve a redução do coeficiente de penetração das 

importações no país para tais anos. Tal redução tem como justificativa o comportamento 

recessivo que a economia encontrava-se para esses períodos, que leva a redução das 
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importações porque o investimento, que tem um elevado coeficiente de importações, tende a 

cair48 como proporção do PIB.  

Para esses mesmos anos, a contribuição das importações pelo método do 

supermultiplicador também indica que houve uma redução do conteúdo doméstico, porém 

expresso pelo aumento dessa contribuição, de, respectivamente, 1,84%, 1,03% e 4,61%. Os 

únicos anos em que a intepretação entre o método alternativo e do supermultiplicador não 

converge sobre o aumento da parcela doméstica são 2005 e 2006, pois o primeiro revelou 

aumento, e o segundo, redução do conteúdo externo.  

Além disso, é justificável através da desagregação da contribuição externa entre 

exportações e importações, que o método alternativo apresentou para o ano de 2002 

contribuição externa de 2,52% (cf. Tabela 24), mais devido ao comportamento das importações 

(que indicam uma redução do coeficiente de penetração) do que pela contribuição positiva das 

exportações. Esse efeito ainda se manifesta no ano de 2009, em que a queda da contribuição 

das exportações é atenuada pela queda da contribuição das importações. 

No período de 2005 a 2007, o único método que contabilizou contribuição das 

importações negativa foi o supermultiplicador. Apenas no ano de 2005 a contribuição das 

exportações é forte o suficiente para tornar a contribuição do setor externo positiva, enquanto 

que para o ano de 2006 a contribuição das importações reforça a contribuição negativa das 

exportações, e no ano de 2007 contribui apenas para atenuar a contribuição negativa das 

exportações de -0,38%. 

De 2006 a 2008 os métodos tradicional e alternativo apresentam contribuições do setor 

externo negativas, como disposto na tabela 26. Com os dados da tabela 25 é possível perceber 

que isso ocorre porque a contribuição (negativa) das importações é maior do que a das 

exportações. Logo, mesmo com uma contribuição positiva das exportações, a contribuição do 

setor externo torna-se negativa, pois a contribuição (negativa) das importações ao crescimento 

do PIB é bem maior, superando os benefícios do aumento das exportações. Assim sendo, esse 

fenômeno caracteriza-se como resultante da forma em que as importações são computadas. 

Apesar do método alternativo atribuir uma parcela das importações aos demais componentes 

da demanda agregada, tal atribuição é insuficiente e acaba gerando resultados similares ao do 

método tradicional, alterando apenas os montantes em que isso ocorre.  

                                                 

48 Mais adiante isso pode ser visto na Tabela 18, em que a contribuição da FBCF e da variação de estoques caíram 

para o ano de 2002 pelo cálculo do método alternativo.  
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Para o ano de 2008 o único método que apresenta contribuição negativa das exportações 

(que é igual a contribuição do setor externo nesse método) é o da distribuição, com -0,08%. 

Essa contribuição negativa é pequena quando comparada as fornecidas pelas contribuições do 

setor externo dos métodos da atribuição e alternativo, depois de deduzidas as parcelas das 

importações (-1,75% e -1,01%).   

Para o ano de 2009, esses métodos por outro lado são os que apresentam as menores 

contribuições negativas para as exportações, de respectivamente -0,22% e -0,24%, bem 

menores do que a do método da distribuição, de -1,13%. Isso se deve ao fato de que como as 

importações foram totalmente deduzidas das exportações, a queda das importações devido aos 

efeitos da crise internacional no Brasil, gerou efeitos atenuantes para a contribuição negativa 

das exportações. Nesse mesmo ano, o método que apresentou a menor contribuição do setor 

externo foi o do supermultiplicador (-5,38%), já que a queda nas exportações tem efeitos 

negativos sobre a geração de renda dentro do país através dos processos de encadeamentos do 

multiplicador.  Porém, a substituição de conteúdo externo por doméstico, indicado por uma 

contribuição positiva de 4,61%, atenuou a contribuição negativa total do setor externo, que foi 

de -0,76%. 

Em relação ao método da atribuição, dois resultados merecem ser ressaltados. Para dois 

anos, 2002 e 2009, em que os erros entre o que foi calculado e o crescimento do PIB foram os 

maiores (como % do crescimento do PIB, tal como apresentado nas tabelas 17 e 19), os valores 

das contribuições das exportações49 para ambas versões se distanciam dos demais métodos. 

Comparando aos resultados das contribuições antes da correção dos erros, estes parecem ser 

mais equiparáveis aos outros métodos. Sendo assim, dado esse desvio causado pelo elevado 

erro, sugere-se que tais informações não sejam consideradas bons indícios sobre o 

comportamento das contribuições. 

Partindo agora para análise dos componentes do setor doméstico, o gráfico 17 demonstra 

a média para o período das contribuições ao crescimento. Nessa parte os resultados do 

supermultiplicador não serão apresentados na comparação com os demais métodos devido à 

desagregação proposta por esse método e à diferente interpretação entre os elementos 

constituintes do consumo e da FBCF.  

 

                                                 

49 Quando forem apresentadas as demais contribuições para os componentes doméstico para esse método, o mesmo 

tipo de resultado será visto.  



104 

 

 

Gráfico 17 - Média das contribuições ao crescimento do setor doméstico, 

desagregado por componente da demanda agregada, por diferentes métodos, em % a.a. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Em todos os métodos o consumo é o que mais contribui domesticamente na média do 

período para o crescimento do PIB. Tal contribuição é maior no método tradicional, sendo 

seguida pelo método alternativo, da distribuição e por último o da atribuição.  

Seguido do consumo, estão os gastos do governo, que na média contribuem de 0,57% 

(alternativo) a 0,64% (tradicional). Esse resultado do método alternativo é esperado, pois é 

deduzido dos gastos do governo o mesmo coeficiente técnico (1-q) dos demais componentes da 

demanda agregada, que se espera que apresentam maior coeficiente de penetração das 

importações, como a FBCF.  

A FBCF é o terceiro componente a contribuir positivamente para o crescimento do PIB. 

Os resultados para a média dessa variável são, nos métodos tradicional e alternativo, de 0,59% 

e 0,53%, respectivamente. O método da atribuição é o que lhe destina a menor contribuição. A 

VE apresenta contribuição negativa em todos os métodos, variando entre -0,26% e -0,30%.  

Por último, para compreender de que forma os diversos componentes domésticos se 

comportaram ao longo dos anos, na Tabela 26 encontram-se as informações das contribuições 

desses agregados. No ano de 2001 o único método que contabilizou contribuição negativa da 

FBCF foi o método tradicional. Esse efeito é derivado da redução do crescimento das 

importações específicas desse setor para cálculo da sua contribuição doméstica. 
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Tabela 26 - Contribuições ao crescimento do setor doméstico, desagregado por 

componente da demanda agregada, por diferentes métodos, de 2001 a 2009, em % a.a. 

Método Gov. Cons. FBCF VE Gov. Cons. FBCF VE Gov. Cons. FBCF VE 

 2001 2002 2003 

Tradicional 0,53 0,44 0,07 -0,55 0,94 1,22 -0,89 -1,11 0,24 -0,48 -0,75 0,47 

Distribuição 0,50 0,37 -0,10 -0,43 0,95 1,98 -0,25 -0,96 0,24 -0,27 -0,63 0,43 

Atribuição KV 0,48 0,36 0,05 -0,50 2,25 2,66 -1,77 -2,70 0,24 -0,44 -0,62 0,48 

Atribuição HH 0,48 0,35 0,05 -0,49 2,13 2,44 -1,51 -2,48 0,23 -0,40 -0,54 0,44 

Alternativo 0,47 0,39 0,07 -0,49 0,83 1,08 -0,79 -0,98 0,21 -0,43 -0,67 0,42 

 2004 2005 2006 

Tradicional 0,79 2,37 1,39 0,47 0,44 2,67 0,58 -1,01 0,51 3,13 1,56 0,12 

Distribuição 0,76 1,73 0,86 0,38 0,41 2,18 0,29 -0,88 0,48 2,05 0,69 0,10 

Atribuição KV 0,66 1,78 0,95 0,40 0,36 1,97 0,39 -0,83 0,37 2,03 0,92 0,08 

Atribuição HH 0,68 1,77 0,89 0,40 0,37 1,96 0,36 -0,82 0,38 2,05 0,86 0,08 

Alternativo 0,71 2,11 1,24 0,42 0,39 2,37 0,52 -0,89 0,46 2,81 1,40 0,10 

 2007 2008 2009 

Tradicional 1,03 3,66 2,28 0,52 0,64 3,40 2,37 0,51 0,63 2,62 -1,29 -2,07 

Distribuição 0,95 2,63 1,44 0,40 0,58 2,57 1,63 0,46 0,57 2,81 -0,77 -1,80 

Atribuição KV 0,82 2,64 1,50 0,41 0,53 2,54 1,61 0,43 0,15 0,55 -0,25 -0,49 

Atribuição HH 0,85 2,67 1,41 0,42 0,56 2,59 1,53 0,43 0,16 0,57 -0,24 -0,51 

Alternativo 0,92 3,28 2,04 0,46 0,57 3,04 2,12 0,46 0,55 2,31 -1,13 -1,82 

Fonte: Resultados da pesquisa. Dados brutos: IBGE (2014) 

 

Um ano interessante de se analisar é o de 2003, o qual foi o único em que as 

contribuições do consumo foram negativas para o PIB, para todos os métodos. O método que 

contabiliza a contribuição mais negativa é o tradicional, o oposto se dando com o da 

distribuição. Viu-se através da desagregação das importações no capítulo 2, que a demanda de 

bens importados é bastante elevada no Brasil (sendo a maior para os diferentes componentes da 

demanda agregada), e quando há uma queda no consumo, dada a hipótese que há indução tanto 

pelo lado da produção nacional (bens intermediários) quanto pelo efeito renda (bens finais), as 

importações atribuídas a esse componente são afetadas negativamente.  

Assim, a redução da taxa de crescimento das importações desses bens, que atenuou o 

próprio comportamento depressivo do consumo sobre o PIB, explicando o resultado do método 

da distribuição, que apresenta a menor contribuição negativa (-0,27%, informação da tabela 

12). Para esse ano de 2003 os comportamentos positivos das contribuições ao crescimento dos 

gastos do governo e da variação de estoques foram insuficientes em todos os métodos para 

atenuar o comportamento da queda do consumo e da FBCF, de tal forma que a contribuição 

doméstica foi negativa. 

Para os anos de 2006 a 2008, em que as taxas de crescimento das importações foram 

elevadas, o cálculo da contribuição doméstica do consumo é afetado por esse fato. Uma vez 

que a importação de bens de consumo é a maior parte das importações totais, as contribuições 

calculadas pelo método tradicional e alternativo apresentam valores superiores aos calculados 
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pelos demais métodos (atribuição e distribuição), que deduzem uma parcela maior das 

importações pela sua categoria de uso. Ilustrando, para o ano de 2006 em que o consumo 

contribui para o crescimento no método tradicional e alternativo em 3,13% e 2,81% 

respectivamente, para os outros métodos foram contabilizados valores ao redor de 2,00%. Esse 

padrão se repete para o ano de 2007 e 2008, com uma diferença de cerca de 1,0 p.p. do método 

tradicional e alternativo para os demais.  

Efeito similar se apresenta para a FBCF, uma vez que essa é a segunda fonte de demanda 

de importações no Brasil. As contribuições calculadas pelos métodos da distribuição e da 

atribuição, que deduzem as importações de bens e serviços que atendem a demanda desse 

componente, é quase 50% mais baixa do que de outros métodos, como o tradicional e o 

alternativo. Logo, entende-se que parte significativa do impulso que é gerado pela FBCF é com 

o uso de bens e serviços advindos do exterior, o que diminui de fato a contribuição deste 

agregado para o crescimento do país.  

Por fim, um ano interessante a ser analisado é o de 2009, em que a crise internacional 

se manifestou com mais força no Brasil. Fica claro que para esse ano os grandes fatores que 

atenuaram a queda do PIB brasileiro estiveram do lado doméstico, em especial o consumo e os 

gastos desempenhados pelo governo. Os resultados das contribuições do consumo e dos gastos 

do governo para o método da atribuição para ambas as versões é bastante destoante dos demais 

métodos. Acredita-se que esse resultado seja derivado da elevada proporção dos erros sobre o 

crescimento do PIB para esse ano, como consta na Tabela 19. 

Especificamente no caso do consumo para o ano de 2009, o método que gerou a maior 

contribuição foi o da distribuição, sendo seguido pelos tradicional e alternativo. O maior 

resultado do método da distribuição decorre do fato de que as importações se reduziram (com 

contribuição das importações referente a esse agregado de -0,19% pelo método da atribuição, 

conforme Tabela 12), o que captou o efeito positivo da substituição de produtos importados por 

nacionais. Esse efeito não é captado pelo método tradicional, pois não há acréscimo do 

benefício da redução das importações do consumo.  

Para o método alternativo (que apresentou a menor contribuição dentre os três), sua 

contribuição foi afetada pelo comportamento médio das importações dos demais componentes 

da demanda agregada, (não sendo acrescido na proporção adequada à redução das importações 

destinadas para consumo), uma vez que é deduzida a mesma parcela de todos os componentes 

da demanda agregada. Além disso, como discutido no capítulo 1, são deduzidas as parcelas que 

são proporcionais à demanda de todos os componentes da demanda agregada, equivalendo 
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apenas a uma parcela induzida pelos gastos realizados no período, sem atribuir a cada 

componente o que seria de “autônomo”, independente da renda.  

 

3.5 Síntese do capítulo 

 

Durante esse capítulo foram realizadas as comparações entre os métodos apresentados 

no capítulo 1. Antes de apresentar os resultados dos métodos, foram apresentadas algumas notas 

metodológicas de como foram adaptados os métodos para serem calculados para o Brasil nesse 

período, não apenas apresentando a memória do cálculo como também a fonte de dados 

utilizadas. Entretanto, a comparação deve estar sujeita às hipóteses específicas que cada método 

utiliza, pois os resultados são diretamente influenciados por elas.  

Os resultados aqui apresentados são úteis quando se quer comparar a forma que cada 

um dos métodos avalia as contribuições dos componentes da demanda agregada e dos setores 

doméstico e externo. Um primeiro resultado relevante observado ao longo das seções é que na 

média do período o setor doméstico contribuiu mais do que o setor externo para o crescimento. 

E tal resultado é gerado principalmente pelo comportamento em primeiro lugar do consumo, e 

depois dos gastos do governo.  

Além disso, os resultados das contribuições das importações do método alternativo e 

supermultiplicador permitem avaliar se houve na média mudança na participação do conteúdo 

externo no que é produzido nacionalmente. Os dois métodos apresentam resultados divergentes 

na média para o período de 2000 a 2009, pois enquanto o método alternativo indica um aumento 

do conteúdo externo, o supermultiplicador conclui pelo contrário.  

No tocante a contribuição das exportações, enquanto os métodos tradicional, alternativo 

e da atribuição só sinalizam uma contribuição negativa no ano de 2009, o método da 

distribuição começa a sinalizá-lo no ano de 2008, enquanto o supermultiplicador já o faz em 

2005.  

Um ponto específico ao método da atribuição é que os erros existentes nas estimações 

das contribuições ao crescimento, tanto quando desagregados nos componentes ou nos setores 

externo e doméstico, comprometem os resultados e quaisquer comparações devem ser feitas de 

maneira cautelosa. É possível também questionar se esse método, utilizado para calcular as 

contribuições ao crescimento em outros países como Holanda, Estados Unidos e alguns da 

Europa, é adequado para ser utilizado no Brasil, dado os dados existentes. Pode ser que os dados 

existentes para o Brasil, em especial aqueles usados como base para cálculo dos “alfas”, não 

apresentassem a estabilidade necessária para resultados eficientes.   
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Com as diversas contribuições, desagregadas por componente e entre os setores externo 

e doméstico, é possível analisar temporalmente de que forma a trajetória do crescimento está 

desagregada, auxiliando pesquisas e decisões de política econômicas. Tais iniciativas não 

apenas podem estar interessadas no crescimento do PIB, mas também como meio para alterar 

a composição da demanda agregada do Brasil, na intenção de promover o desenvolvimento 

sustentado.   

Dadas as alternativas para as contribuições ao crescimento apresentadas ao longo desse 

trabalho, acredita-se que o método da distribuição fornece as melhores estimativas. A principal 

vantagem desse método para os demais é a desagregação da contribuição das importações, 

separadas por componente da demanda agregada, que permite o melhor indicativo para análise 

de quanto cada componente, via importações, contribui para o crescimento do PIB. 

Além disso, em especial nos anos em que a contribuição total das importações 

(calculada pelo método tradicional) é negativa, como nos anos de 2002, 2003 e 2009, os 

métodos tradicional e alternativo atribuem uma parcela maior como “bônus” para o setor 

externo do que de fato ele deveria obter. Isso porque, em geral, são outros componentes da 

demanda agregada (em especial o consumo e a FBCF) que reduzem suas importações em 

momento de crise, direcionando seus gastos para dentro do país.  

Outra vantagem do método da distribuição é que ele atribui a cada componente da 

demanda agregada, dadas as hipóteses utilizadas para estimação, tanto a parcela autônoma 

quanto induzida pela demanda agregada, ponto que contrasta com o método alternativo e do 

supermultiplicador, que consideram que a importação é uma fração da demanda agregada. 

Ainda em comparação a esses dois métodos, o da distribuição fornece melhores estimativas 

porque não é necessária a hipótese simplificadora para a estimação das importações de que 

todos os componentes da demanda agregada possuem a mesma parcela de componente externo 

no PIB, destinando mais precisamente o que seria importado por cada componente da demanda 

agregada.  

Assim, pelos motivos expostos e pelas estimativas empregadas, acredita-se que o 

método é a melhor alternativa do que as demais apresentadas ao longo desse trabalho. Assim 

sendo, esse método contribui para a literatura sobre o tema como uma alternativa aparentemente 

superior às existentes, que pode ser utilizada não apenas para a compreensão da decomposição 

do crescimento ao longo do tempo, mas também o direcionamento para a realização de políticas 

econômicas que tenham como o objetivo promover o planejamento de uma nação, com as 

informações desagregadas sobre as importações.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou analisar a contribuição ao crescimento da economia brasileira no 

período 2000-2009 conforme os diversos componentes da demanda agregada, através de 

diversos métodos. A problemática da pesquisa surge quando questiona-se de que forma as 

importações são atribuídas aos demais componentes da demanda agregada. Assim, pretendeu-

se analisar, de maneira empírica e teórica, as alternativas existentes para cálculo da contribuição 

de cada componente da demanda para o crescimento do PIB.  

Ao longo do estudo foram desenvolvidos três eixos de análise: um teórico, um de 

proposição de um método de cálculo das contribuições ao crescimento, e outro empírico. Do 

lado teórico, foram apresentados métodos que levam em consideração a hipótese de que as 

importações não são autônomas, sendo que cada um deles apresenta uma alternativa distinta 

para incorporar essa hipótese. Pelo ângulo da proposição de um método, foram desenvolvidas 

técnicas que procurem desagregar as importações entre os diferentes componentes da demanda 

agregada, por considerar que as alternativas existentes não eram suficientemente adequadas 

para o tratamento dessa problemática. Do lado empírico, foram calculadas as contribuições ao 

crescimento por esses diversos métodos, verificando de que forma as hipóteses teóricas se 

manifestam nos cálculos das contribuições.  

No primeiro capítulo foi exposta a problemática da decomposição do crescimento pelo 

lado da demanda agregada, fornecendo uma explicação detalhada dos métodos tradicional, 

alternativo, da atribuição e do supermultiplicador sraffiano. Foram realizadas uma síntese e uma 

comparação entre esses métodos, em especial das principais hipóteses por eles utilizadas para 

introduzir a suposição teórica de que as importações são induzidas pelos demais componentes 

da demanda agregada.  

O principal ponto de divergência entre os métodos foram as hipóteses utilizadas a 

respeito das importações. O método tradicional considera todas as importações como 

autônomas. Já os métodos alternativo e do supermultiplicador consideram que as importações 

são uma fração da demanda agregada, ou seja, são induzidas, havendo um coeficiente de 

conteúdo doméstico que é utilizado para estimar as importações. O método da atribuição utiliza 

informações das matrizes insumo produto para calcular coeficientes que permitam separar a 

parcela dos componentes que é produzida nacionalmente, excluindo indiretamente as 

importações. Essas alterações na forma de considerar as importações alteram em especial a 

mensuração das contribuições ao crescimento dos setores doméstico e externo.  
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No segundo capítulo foi desenvolvido o método da distribuição, que se baseou na 

utilização das informações disponíveis da demanda final dos componentes da demanda 

agregada e das matrizes insumo produto para desagregar as importações associadas a cada um 

desses componentes. A distribuição das importações totais entre os diversos componentes do 

PIB ocorreu através de duas hipóteses principais, quais sejam: a) as importações finais por 

produto mantêm uma proporção fixa em relação ao total das importações finais; e b) as 

importações intermediárias foram consideradas função da produção nacional.   

Foram ainda apresentados no segundo capítulo os cálculos das contribuições ao 

crescimento de 2001 a 2009, separados entre componentes da demanda agregada e os setores 

externo e doméstico, para os métodos da distribuição e tradicional. Quando comparado ao 

método tradicional, o método da distribuição ofereceu um melhor resultado da indução do 

crescimento econômico, pois atribuiu a cada componente da demanda agregada a sua 

contribuição líquida para o PIB.  

A precisão nos cálculos das importações que são atribuídas a cada um dos componentes 

favorece que a contribuição externa e doméstica seja contabilizada na magnitude exata. Nos 

casos em que a contribuição das importações é positiva, ou seja, a economia como um todo 

aumentou suas importações, ao atribuir pelo método tradicional todo esse aumento às 

exportações, subestima-se a importância do setor externo no crescimento do PIB. Por outro 

lado, quando a contribuição total das importações é negativa, ou seja, quando houve uma queda 

na demanda importações por todos os setores, ao atribuir toda essa redução às exportações, o 

setor externo seria superestimado. Nesse caso, não seriam atribuídos aos componentes que de 

fato reduziram sua demanda externa tal contribuição.  

Ainda no capítulo 2, foi demonstrado que esse método permite a análise acerca da 

estrutura das importações entre os diversos componentes da demanda agregada. Esse tipo de 

desagregação contribui para o planejamento econômico, dada a inexistência de trabalhos que 

enfoquem essa temática. 

No terceiro capítulo foram realizadas as comparações entre os resultados empíricos 

gerados pelos métodos apresentados no capítulo 1. Os resultados apresentados nessa seção 

foram úteis para a comparação de como cada método avalia as contribuições dos componentes 

da demanda agregada e dos setores doméstico e externo para o Brasil, de 2000 a 2009. Sobre a 

situação brasileira, a média de contribuição do setor doméstico foi maior do que a do setor 

externo, indicando que o primeiro contribuiu mais para o crescimento. 
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Dadas as alternativas para as contribuições ao crescimento apresentadas ao longo desse 

trabalho, acredita-se que o método da distribuição fornece as melhores estimativas para a 

desagregação das contribuições por setor da demanda agregada. Em especial, a principal 

vantagem desse método para os demais é a desagregação da contribuição das importações, 

separadas por componente da demanda agregada, que permite o melhor indicativo para análise 

de quanto cada componente, via importações, contribui para o crescimento do PIB. 

Os resultados do método da distribuição são superiores principalmente nos anos em que 

a contribuição total das importações é negativa, pois atribuem o “bônus” da redução do 

componente externo para o setor que reduziu de fato suas importações. Assim, as contribuições 

dos componentes da demanda agregada, bem como dos setores externo e doméstico, são 

calculadas de maneira mais precisa.  

Foi visto ao longo do trabalho que a sub-hipótese de que os métodos existentes que 

distribuem as importações não o fazem de forma satisfatória. Isso porque os que se propõem a 

ser uma alternativa ao método tradicional adotam hipóteses de que as importações são apenas 

induzidas, como sendo uma fração da renda da economia. Além disso, o método da atribuição 

parece não ser uma boa alternativa para o Brasil, dados os elevados erros obtidos ao estimar as 

contribuições.  

O método proposto da distribuição, quando comparado aos demais métodos, parece ser 

o que oferece o melhor instrumental para avaliar as contribuições das importações, em especial 

em anos de crise, em que há redução do componente importado na economia. Além disso, as 

hipóteses específicas adotadas por esse método, para estimar as importações finais e 

intermediárias sobre prismas diferentes é fundamental para captar a lógica da distribuição das 

importações, uma vez que aproximadamente dois terços das importações são formadas por bens 

intermediários.   

Por fim, observou-se que que a variante 4 do método da atribuição foi a que apresentou 

resultados mais adequados do ponto de vista da distribuição das importações nos diversos 

componentes da demanda agregada. Associado a isso, a escolha desse método esteve baseada 

no comportamento dos erros, pois foi essa variante que ofereceu a menor média de erros quando 

comparada as demais.  

No que concerne à qualificação dos resultados, convém apontar que uma das 

fragilidades do método da distribuição proposto é que para calcular as contribuições, 

descontadas as parcelas dos componentes importados de cada componente, são necessárias 

hipóteses para proceder à desagregação do montante das importações. Nesse procedimento, ao 
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utilizar dados da MIP de 2000, em especial da os coeficientes técnicos importados, devido à 

inexistência de dados que forneçam melhores estimativas, não se inclui completamente as 

mudanças histórico-institucionais ocorridas no período (como mudança de tributação, de 

alteração da estrutura das importações e dos requisitos técnicos necessários para a produção). 

Assim, o cálculo dessas contribuições pode estar viesado. Além disso, a falta de séries mais 

longas de dados desagregados para o Brasil impede que testes de estabilidade sejam feitos para 

considerar a validade das hipóteses utilizadas.  

Ademais, para proceder ao cálculo dessas contribuições foram feitas hipóteses 

simplificadoras que podem, dados os estudos necessários, ser incorporadas nessa análise. Será 

possível adicional posteriormente as relações existentes entre os próprios componentes da 

demanda agregada, bem como os benefícios das importações para ampliação da capacidade 

produtiva nacional, em um contexto da mundialização das cadeias de produção.  

Outro fator que deverá ser estudado futuramente são as condições de aplicação dos 

métodos propostos para a distribuição das importações, considerando que todos eles podem ser 

complementares entre si, a depender de fatores históricos e institucionais que forneçam 

ambientes propícios para aplicação de cada um deles. Tem-se o objetivo futuro de tornar esse 

método mais geral, tornando possível sua adoção para cálculos do crescimento econômico 

desagregado para outros países.   

Quando os dados da MIP 2010 forem divulgados, poderemos verificar a qualidade e 

precisão dos resultados aqui desenvolvidos, verificando em que medida houve mudança nos 

coeficientes técnicos, e assim, de que maneira foram afetados os resultados da distribuição das 

importações e das contribuições para o crescimento. Será possível com isso atualizar tais 

cálculos para uma série mais ampla, favorecendo um estudo mais detalhado do processo de 

crescimento liderado pela demanda agregada no Brasil, bem como talvez fazer testes de 

estabilidade para as hipóteses utilizadas para estimar a desagregação das importações. 

Uma possibilidade aberta por esse trabalho é o cálculo das contribuições ao crescimento 

desagregadas a nível de produto, informando assim quanto cada estímulo na produção (ou 

consumo) de certo produto gera para o crescimento do país. Isso ampliaria o conhecimento dos 

agentes de política econômica sobre a estrutura de produção do país.  

Assim, a despeito dessas várias qualificações, deve-se ressaltar o potencial de utilização 

do trabalho, pois os esforços de desagregação são fundamentais para a reconstrução de uma 

nação via planejamento econômico de larga escala, fornecendo base para uma nova estratégia 

de desenvolvimento sustentado. Ao informar para cada taxa de crescimento do país a 
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contribuição desagregada dos setores, através da consideração adequada das importações, a 

ferramenta aqui desenvolvida permite direcionamento mais adequado das políticas públicas, 

em especial nos momentos de crise.  

Logo, em condições que a decisão de um governo seja estimular o consumo para evitar 

por exemplo uma situação de crise econômica, como foi feito em diversos países recentemente 

necessitam de instrumentos desse tipo. Como eles, pode-se precisar quanto desse estímulo 

transporá as fronteiras nacionais em forma de importação, seja por categoria da demanda 

agregada, ou mais precisamente informando as atividades ou os produtos. Assim, pode-se 

realizar o direcionamento de políticas de desoneração ou fornecimento de crédito às atividades 

ou setores que forneçam uma absorção maior dos recursos nacionalmente. 

De um lado esse estudo propõe um método que incorpore o fenômeno que as 

importações são utilizadas para todas as categorias da demanda agregada, através do consumo 

de bens finais ou de bens intermediários que serão incorporados em seus respectivos processos 

produtivos. Por outro lado, ao oferecer as desagregações das contribuições nos agregados 

macroeconômicos, fornece meios para compreender de que forma o crescimento da econômica 

brasileira vêm ocorrendo na última década. Assim, esse estudo identifica o problema, 

apresentando um panorama geral da estrutura brasileira, além de indicar mecanismos para 

alterar esse padrão de crescimento. Dessa forma, esse tipo de análise contribui para o estudo do 

padrão de crescimento da economia brasileira, não apenas do ponto de vista teórico, mas 

também empírico e de embasamento para a decisão de políticas econômicas. 
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Apêndice A – Resultados da desagregação das importações 
 

Tabela A-1- Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 1, a 

preços do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 28.041,65 8.531,62 68.955,22 34.708,05 2.187,32 142.423,86 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 9.693,47 608,09 23.195,74 14.882,48 885,65 49.265,44 

Totais corrigidas 27.680,58 8.421,77 68.067,35 34.261,14 2.159,16 140.590,00 

% da demanda final 21,37% 3,63% 8,91% 17,22% 20,32% - 

% do PIB 2,74% 0,81% 6,33% 3,23% -0,12% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 35.071,21 10.332,22 74.817,67 34.753,11 -495,64 154.478,57 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 11.569,92 1.087,58 24.432,50 14.120,50 -419,64 50.790,87 

Totais corrigidas 35.183,68 10.365,36 75.057,62 34.864,56 -497,23 154.974,00 

% da demanda final 20,65% 3,83% 8,91% 16,59% 33,02% - 

% do PIB 2,63% 0,78% 5,61% 2,61% -0,04% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 47.170,22 12.812,49 84.144,42 37.743,49 450,65 182.321,27 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 16.608,95 2.317,54 30.674,95 14.984,67 154,29 64.740,40 

Totais corrigidas 47.331,34 12.856,25 84.431,82 37.872,40 452,19 182.944,00 

% da demanda final 20,58% 4,18% 9,33% 16,39% 10,86% - 

% do PIB 3,17% 0,86% 5,65% 2,53% 0,03% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 57.568,51 13.638,54 100.136,03 48.720,25 4.583,83 224.647,16 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 17.786,09 1.553,95 31.242,20 18.692,85 2.305,83 71.580,92 

Totais corrigidas 59.599,85 14.119,78 103.669,40 50.439,38 4.745,58 232.574,00 

% da demanda final 20,29% 4,12% 9,49% 17,80% 28,87% - 

% do PIB 3,32% 0,79% 5,77% 2,81% 0,26% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 68.825,97 14.971,16 111.833,55 56.365,76 544,06 252.540,50 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 20.756,33 1.528,41 36.549,71 22.139,35 557,25 81.531,05 

Totais corrigidas 72.020,49 15.666,04 117.024,23 58.981,94 569,31 264.262,00 

% da demanda final 20,66% 4,10% 9,65% 18,21% 205,53% - 

% do PIB 3,60% 0,78% 5,84% 2,94% 0,03% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 71.737,38 16.837,38 130.072,29 66.261,45 2.176,49 287.084,98 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 23.973,41 1.675,58 44.893,59 26.250,70 919,92 97.713,21 

Totais corrigidas 73.214,43 17.184,06 132.750,45 67.625,76 2.221,30 292.996,00 

% da demanda final 21,46% 3,92% 9,75% 18,00% 27,01% - 

% do PIB 3,28% 0,77% 5,95% 3,03% 0,10% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 74.488,73 19.041,16 144.552,02 76.259,36 6.406,41 320.747,67 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 24.681,43 1.489,78 48.217,69 28.070,58 2.612,30 105.071,77 

Totais corrigidas 75.633,25 19.333,73 146.773,08 77.431,09 6.504,84 325.676,00 

% da demanda final 20,92% 3,87% 9,68% 17,47% 32,65% - 

% do PIB 3,01% 0,77% 5,84% 3,08% 0,26% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 78.953,86 23.275,13 182.639,04 93.237,12 -3.403,12 374.702,03 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 29.226,43 4.020,48 75.946,21 35.868,44 -8.365,43 136.696,12 

Totais corrigidas 76.618,54 22.586,69 177.236,90 90.479,33 -3.302,46 363.619,00 

% da demanda final 21,43% 4,06% 10,52% 17,16% -8,87% - 

% do PIB 2,74% 0,81% 6,33% 3,23% -0,12% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 76.819,98 20.408,40 163.631,10 96.839,69 8.537,77 366.236,94 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 25.528,68 -1.451,77 45.187,69 38.656,97 10.245,35 118.166,92 

Totais corrigidas 79.181,20 21.035,69 168.660,65 99.816,26 8.800,20 377.494,00 

% da demanda final 21,03% 3,33% 9,04% 18,47% -60,03% - 

% do PIB 2,62% 0,70% 5,58% 3,30% 0,29% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-2 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 1, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 37.734,99 10.765,65 84.838,41 43.618,67 3.102,89 180.060,62 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 15.675,79 2.057,97 35.099,50 21.630,59 1.486,19 75.950,03 

Totais corrigidas 36.831,20 10.507,80 82.806,45 42.573,97 3.028,58 175.748,00 

% da demanda final 23,22% 4,07% 10,02% 19,20% 23,33% - 

% do PIB 2,83% 0,81% 6,36% 3,27% 0,23% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 45.002,53 12.766,28 86.540,84 41.431,65 -755,68 184.985,62 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 16.489,84 2.424,27 32.142,03 18.022,90 -503,81 68.575,23 

Totais corrigidas 45.238,11 12.833,11 86.993,87 41.648,54 -759,64 185.954,00 

% da demanda final 21,72% 4,22% 9,54% 17,20% 27,02% - 

% do PIB 3,06% 0,87% 5,89% 2,82% -0,05% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 47.812,80 12.630,53 91.745,37 40.924,52 1.033,80 194.147,02 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 12.947,17 973,26 26.168,35 14.301,55 293,06 54.683,39 

Totais corrigidas 50.552,57 13.354,28 97.002,54 43.269,57 1.093,04 205.272,00 

% da demanda final 19,84% 4,05% 9,21% 16,66% 13,04% - 

% do PIB 2,97% 0,79% 5,71% 2,55% 0,06% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 58.963,64 14.281,96 100.043,75 49.818,91 5.120,24 228.228,49 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 15.382,80 799,65 26.120,55 16.214,23 2.567,10 61.084,32 

Totais corrigidas 62.940,60 15.245,24 106.791,48 53.179,09 5.465,59 243.622,00 

% da demanda final 19,74% 4,08% 9,20% 17,02% 27,58% - 

% do PIB 3,24% 0,79% 5,50% 2,74% 0,28% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 62.964,07 15.856,32 119.060,37 58.775,48 1.949,30 258.605,53 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 15.107,73 -807,48 28.566,36 16.849,79 748,51 60.464,91 

Totais corrigidas 66.147,13 16.657,92 125.079,31 61.746,80 2.047,84 271.679,00 

% da demanda final 19,43% 3,51% 8,75% 15,86% 26,60% - 

% do PIB 2,79% 0,70% 5,28% 2,61% 0,09% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 69.144,58 18.272,50 139.430,56 71.493,88 5.674,79 304.016,31 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 19.659,87 -742,06 36.611,83 20.896,04 1.566,69 77.992,37 

Totais corrigidas 71.692,03 18.945,70 144.567,52 74.127,88 5.883,87 315.217,00 

% da demanda final 20,16% 3,51% 9,07% 15,97% 24,91% - 

% do PIB 2,69% 0,71% 5,43% 2,79% 0,22% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 68.066,79 23.853,46 185.235,84 93.702,14 -715,49 370.142,73 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 11.030,74 2.701,67 70.685,88 30.463,01 -6.572,53 108.308,76 

Totais corrigidas 75.126,69 26.327,54 204.448,53 103.420,94 -789,70 408.534,00 

% da demanda final 18,13% 4,30% 11,44% 17,85% -1,65% - 

% do PIB 2,48% 0,87% 6,74% 3,41% -0,03% 13,47% 

OBS: Anos 2000 e 2005 dados da MIP      

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-3- Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 2, a 

preços do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 
  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 19.559,65 7.923,53 71.608,29 38.372,48 1.527,72 138.991,67 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 1.211,48 0,00 22.463,51 18.546,91 226,05 42.447,95 

Totais corrigidas 19.784,57 8.014,64 72.431,75 38.813,74 1.545,29 140.590,00 

% da demanda final 15,28% 3,45% 9,48% 19,50% 14,55% - 

% do PIB 1,93% 0,73% 6,35% 3,76% 0,23% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 25.005,34 9.244,64 77.667,80 40.143,78 -99,14 151.962,41 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 1.504,05 0,00 24.775,80 19.511,18 -23,14 45.767,89 

Totais corrigidas 25.500,89 9.427,85 79.207,02 40.939,35 -101,10 154.974,00 

% da demanda final 14,97% 3,49% 9,40% 19,48% 6,71% - 

% do PIB 1,91% 0,71% 5,93% 3,06% -0,01% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 32.470,29 10.494,94 86.623,02 44.189,99 413,94 174.192,18 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 1.909,02 0,00 26.795,38 21.431,18 117,58 50.253,15 

Totais corrigidas 34.101,67 11.022,23 90.975,16 46.410,20 434,74 182.944,00 

% da demanda final 14,83% 3,58% 10,05% 20,09% 10,44% - 

% do PIB 2,28% 0,74% 6,09% 3,10% 0,03% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 41.987,05 12.084,59 114.098,24 55.842,34 2.647,26 226.659,49 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 2.204,63 0,00 31.974,97 25.814,94 369,27 60.363,80 

Totais corrigidas 43.082,67 12.399,93 117.075,55 57.299,51 2.716,34 232.574,00 

% da demanda final 14,67% 3,61% 10,71% 20,22% 16,53% - 

% do PIB 2,40% 0,69% 6,51% 3,19% 0,15% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 49.063,37 13.442,75 124.731,99 61.118,89 -41,55 248.315,45 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 993,72 0,00 31.049,65 26.892,49 -28,36 58.907,50 

Totais corrigidas 52.214,16 14.306,03 132.742,15 65.043,88 -44,22 264.262,00 

% da demanda final 14,98% 3,75% 10,95% 20,08% -15,96% - 

% do PIB 2,61% 0,71% 6,63% 3,25% 0,00% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 48.861,89 15.161,80 135.509,27 70.437,89 1.456,70 271.427,55 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 1.097,93 0,00 34.734,90 30.427,15 200,14 66.460,12 

Totais corrigidas 52.744,60 16.366,60 146.277,25 76.035,09 1.572,45 292.996,00 

% da demanda final 15,46% 3,73% 10,74% 20,24% 19,12% - 

% do PIB 2,36% 0,73% 6,55% 3,41% 0,07% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 50.892,10 17.551,38 152.893,02 83.436,86 4.433,37 309.206,72 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 1.084,80 0,00 38.672,58 35.248,08 639,25 75.644,71 

Totais corrigidas 53.602,76 18.486,22 161.036,56 87.880,96 4.669,50 325.676,00 

% da demanda final 14,83% 3,70% 10,62% 19,83% 23,44% - 

% do PIB 2,13% 0,74% 6,41% 3,50% 0,19% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 50.936,31 19.254,65 167.938,97 99.344,92 6.080,51 343.555,36 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 1.208,88 0,00 43.057,23 41.976,24 1.118,20 87.360,54 

Totais corrigidas 53.911,00 20.379,12 177.746,61 105.146,66 6.435,62 363.619,00 

% da demanda final 15,08% 3,66% 10,55% 19,95% 17,29% - 

% do PIB 1,93% 0,73% 6,35% 3,76% 0,23% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 52.550,86 21.860,17 171.547,91 101.876,52 -2.231,86 345.603,60 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 1.259,56 0,00 47.527,54 43.693,80 -524,28 91.956,62 

Totais corrigidas 57.399,97 23.877,30 187.377,41 111.277,13 -2.437,80 377.494,00 

% da demanda final 15,25% 3,78% 10,04% 20,59% 16,63% - 

% do PIB 1,90% 0,79% 6,20% 3,68% -0,08% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-4 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 2, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 23.480,97 8.707,69 81.179,24 42.401,40 1.893,01 157.662,30 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 1.421,77 0,00 24.207,73 20.413,31 276,31 46.319,11 

Totais corrigidas 26.174,51 9.706,56 90.491,45 47.265,33 2.110,16 175.748,00 

% da demanda final 16,50% 3,76% 10,95% 21,31% 16,25% - 

% do PIB 2,01% 0,75% 6,95% 3,63% 0,16% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 30.366,79 10.342,02 87.604,43 45.847,59 -303,34 173.857,49 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 1.854,11 0,00 26.776,59 22.438,84 -51,48 51.018,06 

Totais corrigidas 32.479,63 11.061,58 93.699,70 49.037,53 -324,45 185.954,00 

% da demanda final 15,59% 3,64% 10,27% 20,25% 11,54% - 

% do PIB 2,20% 0,75% 6,34% 3,32% -0,02% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 36.946,21 11.657,27 103.754,40 50.491,87 959,72 203.809,46 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 2.080,58 0,00 30.890,92 23.868,89 218,97 57.059,37 

Totais corrigidas 37.211,34 11.740,92 104.498,94 50.854,20 966,60 205.272,00 

% da demanda final 14,61% 3,56% 9,93% 19,58% 11,53% - 

% do PIB 2,19% 0,69% 6,15% 2,99% 0,06% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 45.951,43 13.482,31 122.286,67 62.301,66 3.003,83 247.025,90 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 2.370,59 0,00 33.804,87 28.696,98 450,69 65.323,12 

Totais corrigidas 45.318,24 13.296,53 120.601,62 61.443,17 2.962,44 243.622,00 

% da demanda final 14,21% 3,56% 10,39% 19,66% 14,95% - 

% do PIB 2,33% 0,68% 6,21% 3,16% 0,15% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 48.902,20 16.663,80 137.196,10 73.583,41 1.391,04 277.736,55 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 1.045,87 0,00 36.437,60 31.657,72 190,26 69.331,45 

Totais corrigidas 47.835,62 16.300,36 134.203,79 71.978,53 1.360,70 271.679,00 

% da demanda final 14,05% 3,43% 9,39% 18,49% 17,67% - 

% do PIB 2,02% 0,69% 5,66% 3,04% 0,06% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 50.515,34 19.014,56 157.668,38 87.736,11 4.841,34 319.775,72 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 1.030,62 0,00 40.739,47 37.138,28 733,24 79.641,60 

Totais corrigidas 49.795,19 18.743,49 155.420,66 86.485,35 4.772,32 315.217,00 

% da demanda final 14,00% 3,48% 9,75% 18,63% 20,20% - 

% do PIB 1,87% 0,70% 5,84% 3,25% 0,18% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 58.323,51 21.151,79 185.616,04 109.206,55 7.220,34 381.518,23 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 1.287,46 0,00 45.544,03 45.967,41 1.363,30 94.162,20 

Totais corrigidas 62.453,47 22.649,57 198.759,74 116.939,59 7.731,63 408.534,00 

% da demanda final 15,07% 3,70% 11,12% 20,18% 16,12% - 

% do PIB 2,06% 0,75% 6,55% 3,86% 0,25% 13,47% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-5 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 3, a preços 

do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 
  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 19.131,87 7.923,53 71.608,29 39.687,98 1.797,06 140.148,73 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 783,69 0,00 25.199,04 19.862,40 495,39 46.340,53 

Totais corrigidas 19.192,11 7.948,48 71.833,76 39.812,94 1.802,72 140.590,00 

% da demanda final 14,82% 3,42% 9,40% 20,00% 16,97% - 

% do PIB 1,91% 0,72% 6,30% 3,86% 0,20% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 24.365,17 9.244,64 77.667,80 42.527,16 470,08 154.274,84 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 863,88 0,00 27.777,20 21.894,56 546,08 51.081,71 

Totais corrigidas 24.475,59 9.286,53 78.019,78 42.719,89 472,21 154.974,00 

% da demanda final 14,36% 3,44% 9,26% 20,33% -31,36% - 

% do PIB 1,83% 0,69% 5,84% 3,20% 0,04% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 31.581,06 10.494,94 86.623,02 48.604,95 941,00 178.244,97 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 1.019,79 0,00 32.790,48 25.846,13 644,63 60.301,03 

Totais corrigidas 32.413,63 10.771,62 88.906,64 49.886,31 965,80 182.944,00 

% da demanda final 14,09% 3,50% 9,82% 21,59% 23,20% - 

% do PIB 2,17% 0,72% 5,95% 3,34% 0,06% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 41.078,86 12.084,59 114.098,24 62.885,21 3.097,51 233.244,41 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 1.296,44 0,00 41.686,05 32.857,80 819,51 76.659,81 

Totais corrigidas 40.960,79 12.049,85 113.770,29 62.704,46 3.088,61 232.574,00 

% da demanda final 13,94% 3,51% 10,41% 22,13% 18,79% - 

% do PIB 2,28% 0,67% 6,33% 3,49% 0,17% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 48.846,32 13.442,75 124.731,99 67.380,67 203,68 254.605,41 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 776,67 0,00 39.528,94 33.154,27 216,87 73.676,75 

Totais corrigidas 50.698,94 13.952,60 129.462,79 69.936,27 211,40 264.262,00 

% da demanda final 14,54% 3,65% 10,68% 21,60% 76,32% - 

% do PIB 2,53% 0,70% 6,46% 3,49% 0,01% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 48.625,08 15.161,80 135.509,27 76.769,98 1.497,01 277.563,15 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 861,12 0,00 43.827,04 36.759,24 240,45 81.687,85 

Totais corrigidas 51.328,70 16.004,81 143.043,76 81.038,48 1.580,25 292.996,00 

% da demanda final 15,04% 3,65% 10,51% 21,57% 19,22% - 

% do PIB 2,30% 0,72% 6,41% 3,63% 0,07% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 50.764,46 17.551,38 152.893,02 89.048,05 4.061,38 314.318,29 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 957,17 0,00 48.715,40 40.859,26 267,27 90.799,09 

Totais corrigidas 52.598,81 18.185,59 158.417,72 92.265,75 4.208,14 325.676,00 

% da demanda final 14,55% 3,64% 10,45% 20,82% 21,12% - 

% do PIB 2,09% 0,72% 6,30% 3,67% 0,17% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 50.796,11 19.254,65 167.938,97 102.988,27 5.260,72 346.238,72 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 1.068,68 0,00 54.391,00 45.619,59 298,41 101.377,67 

Totais corrigidas 53.345,95 20.221,18 176.369,07 108.158,01 5.524,80 363.619,00 

% da demanda final 14,92% 3,64% 10,47% 20,52% 14,84% - 

% do PIB 1,91% 0,72% 6,30% 3,86% 0,20% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 52.400,76 21.860,17 171.547,91 105.543,07 -1.397,78 349.954,12 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 1.109,46 0,00 56.466,46 47.360,34 309,79 105.246,05 

Totais corrigidas 56.524,48 23.580,47 185.047,99 113.848,85 -1.507,78 377.494,00 

% da demanda final 15,01% 3,74% 9,92% 21,06% 10,29% - 

% do PIB 1,87% 0,78% 6,12% 3,77% -0,05% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-6 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 3, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 23.038,88 8.707,69 81.179,24 46.817,58 2.235,98 161.979,36 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 979,68 0,00 31.500,68 24.829,49 619,28 57.929,13 

Totais corrigidas 24.997,24 9.447,86 88.079,68 50.797,18 2.426,04 175.748,00 

% da demanda final 15,76% 3,66% 10,66% 22,91% 18,69% - 

% do PIB 1,92% 0,73% 6,76% 3,90% 0,19% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 29.549,26 10.342,02 87.604,43 49.680,12 403,37 177.579,20 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 1.036,57 0,00 33.329,98 26.271,38 655,24 61.293,17 

Totais corrigidas 30.942,83 10.829,75 91.735,94 52.023,08 422,40 185.954,00 

% da demanda final 14,85% 3,56% 10,06% 21,48% -15,03% - 

% do PIB 2,09% 0,73% 6,21% 3,52% 0,03% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 36.009,88 11.657,27 103.754,40 55.623,58 1.464,05 208.509,18 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 1.144,25 0,00 36.792,50 29.000,61 723,31 67.660,67 

Totais corrigidas 35.450,82 11.476,28 102.143,57 54.760,01 1.441,32 205.272,00 

% da demanda final 13,91% 3,48% 9,70% 21,08% 17,20% - 

% do PIB 2,09% 0,68% 6,01% 3,22% 0,08% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 44.938,87 13.482,31 122.286,67 68.023,33 3.411,59 252.142,77 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 1.358,03 0,00 43.666,27 34.418,65 858,44 80.301,39 

Totais corrigidas 43.420,23 13.026,70 118.154,19 65.724,59 3.296,30 243.622,00 

% da demanda final 13,62% 3,49% 10,18% 21,03% 16,63% - 

% do PIB 2,24% 0,67% 6,09% 3,39% 0,17% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 48.654,80 16.663,80 137.196,10 76.010,50 1.423,74 279.948,94 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 798,47 0,00 40.638,40 34.084,81 222,96 75.744,63 

Totais corrigidas 47.217,49 16.171,54 133.143,20 73.765,08 1.381,68 271.679,00 

% da demanda final 13,87% 3,41% 9,32% 18,95% 17,95% - 

% do PIB 1,99% 0,68% 5,62% 3,11% 0,06% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 50.411,14 19.014,56 157.668,38 90.144,91 4.366,79 321.605,77 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 926,43 0,00 47.150,91 39.547,08 258,69 87.883,10 

Totais corrigidas 49.409,71 18.636,83 154.536,26 88.354,16 4.280,04 315.217,00 

% da demanda final 13,89% 3,46% 9,69% 19,04% 18,12% - 

% do PIB 1,86% 0,70% 5,81% 3,32% 0,16% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 58.236,74 21.151,79 185.616,04 114.493,75 6.192,31 385.690,62 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 1.200,69 0,00 61.109,49 51.254,62 335,27 113.900,06 

Totais corrigidas 61.685,94 22.404,55 196.609,55 121.274,89 6.559,06 408.534,00 

% da demanda final 14,89% 3,66% 11,00% 20,93% 13,67% - 

% do PIB 2,03% 0,74% 6,48% 4,00% 0,22% 13,47% 

OBS: Anos 2000 e 2005 dados da MIP      

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-7 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 4, a 

preços do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 
  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 19.152,08 7.923,53 71.608,29 40.200,14 1.809,84 140.693,88 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 803,90 0,00 25.848,82 20.374,57 508,17 47.535,46 

Totais corrigidas 19.137,94 7.917,68 71.555,43 40.170,46 1.808,50 140.590,00 

% da demanda final 14,78% 3,41% 9,36% 20,18% 17,02% - 

% do PIB 1,88% 0,71% 6,20% 4,01% 0,20% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 24.349,78 9.244,64 77.667,80 42.137,32 460,35 153.859,90 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 848,49 0,00 27.282,62 21.504,72 536,35 50.172,19 

Totais corrigidas 24.526,10 9.311,58 78.230,19 42.442,44 463,69 154.974,00 

% da demanda final 14,39% 3,45% 9,29% 20,19% -30,79% - 

% do PIB 1,83% 0,70% 5,85% 3,18% 0,03% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 31.592,35 10.494,94 86.623,02 48.891,13 948,13 178.549,58 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 1.031,08 0,00 33.153,55 26.132,31 651,77 60.968,71 

Totais corrigidas 32.369,90 10.753,24 88.754,96 50.094,43 971,47 182.944,00 

% da demanda final 14,07% 3,50% 9,81% 21,68% 23,34% - 

% do PIB 2,17% 0,72% 5,94% 3,35% 0,06% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 41.188,28 12.084,59 114.098,24 65.658,46 3.166,68 236.196,25 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 1.405,87 0,00 45.204,41 35.631,05 888,68 83.130,01 

Totais corrigidas 40.556,63 11.899,26 112.348,46 64.651,53 3.118,12 232.574,00 

% da demanda final 13,81% 3,47% 10,28% 22,81% 18,97% - 

% do PIB 2,26% 0,66% 6,25% 3,60% 0,17% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 49.607,50 13.442,75 124.731,99 73.202,46 958,92 261.943,61 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 1.537,85 0,00 49.448,15 38.976,05 972,11 90.934,17 

Totais corrigidas 50.046,56 13.561,73 125.835,96 73.850,35 967,41 264.262,00 

% da demanda final 14,35% 3,55% 10,38% 22,80% 349,24% - 

% do PIB 2,50% 0,68% 6,28% 3,69% 0,05% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 48.752,86 15.161,80 135.509,27 82.224,71 1.532,69 283.181,34 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 988,90 0,00 50.330,57 42.213,97 276,13 93.809,57 

Totais corrigidas 50.442,57 15.687,29 140.205,83 85.074,50 1.585,82 292.996,00 

% da demanda final 14,78% 3,58% 10,30% 22,65% 19,29% - 

% do PIB 2,26% 0,70% 6,28% 3,81% 0,07% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 50.918,57 17.551,38 152.893,02 95.626,49 4.104,41 321.093,87 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 1.111,27 0,00 56.558,69 47.437,70 310,30 105.417,97 

Totais corrigidas 51.645,20 17.801,84 155.074,86 96.991,11 4.162,98 325.676,00 

% da demanda final 14,28% 3,57% 10,23% 21,88% 20,89% - 

% do PIB 2,05% 0,71% 6,17% 3,86% 0,17% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 50.930,80 19.254,65 167.938,97 108.737,90 5.298,33 352.160,65 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 1.203,37 0,00 61.246,13 51.369,22 336,02 114.154,74 

Totais corrigidas 52.587,95 19.881,14 173.403,24 112.275,93 5.470,73 363.619,00 

% da demanda final 14,71% 3,57% 10,29% 21,30% 14,70% - 

% do PIB 1,88% 0,71% 6,20% 4,01% 0,20% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 52.334,71 21.860,17 171.547,91 102.723,28 -1.416,22 347.049,84 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 1.043,40 0,00 53.104,50 44.540,56 291,35 98.979,81 

Totais corrigidas 56.925,65 23.777,80 186.596,56 111.734,45 -1.540,46 377.494,00 

% da demanda final 15,12% 3,77% 10,00% 20,67% 10,51% - 

% do PIB 1,88% 0,79% 6,17% 3,70% -0,05% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

  



124 

 

 

Tabela A-8 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 4, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 23.037,00 8.707,69 81.179,24 46.770,01 2.234,79 161.928,74 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 977,80 0,00 31.440,34 24.781,92 618,09 57.818,15 

Totais corrigidas 25.003,02 9.450,81 88.107,21 50.761,44 2.425,51 175.748,00 

% da demanda final 15,76% 3,66% 10,66% 22,89% 18,68% - 

% do PIB 1,92% 0,73% 6,77% 3,90% 0,19% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 29.545,39 10.342,02 87.604,43 49.582,10 400,93 177.474,87 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 1.032,70 0,00 33.205,63 26.173,36 652,80 61.064,48 

Totais corrigidas 30.956,96 10.836,12 91.789,87 51.950,96 420,08 185.954,00 

% da demanda final 14,86% 3,56% 10,06% 21,45% -14,94% - 

% do PIB 2,09% 0,73% 6,21% 3,52% 0,03% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 36.052,95 11.657,27 103.754,40 56.715,17 1.491,28 209.671,07 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 1.187,32 0,00 38.177,38 30.092,20 750,54 70.207,44 

Totais corrigidas 35.296,53 11.412,69 101.577,55 55.525,24 1.459,99 205.272,00 

% da demanda final 13,85% 3,46% 9,65% 21,38% 17,42% - 

% do PIB 2,08% 0,67% 5,98% 3,27% 0,09% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 45.084,95 13.482,31 122.286,67 71.725,77 3.503,93 256.083,63 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 1.504,11 0,00 48.363,48 38.121,09 950,79 88.939,46 

Totais corrigidas 42.891,01 12.826,23 116.335,92 68.235,42 3.333,42 243.622,00 

% da demanda final 13,45% 3,44% 10,02% 21,83% 16,82% - 

% do PIB 2,21% 0,66% 5,99% 3,51% 0,17% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 48.773,94 16.663,80 137.196,10 81.096,33 1.457,01 285.187,17 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 917,61 0,00 46.702,09 39.170,63 256,22 87.046,55 

Totais corrigidas 46.463,71 15.874,50 130.697,67 77.255,12 1.387,99 271.679,00 

% da demanda final 13,65% 3,34% 9,15% 19,84% 18,03% - 

% do PIB 1,96% 0,67% 5,52% 3,26% 0,06% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 50.562,40 19.014,56 157.668,38 96.602,10 4.409,02 328.256,46 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 1.077,69 0,00 54.849,64 46.004,26 300,92 102.232,52 

Totais corrigidas 48.553,89 18.259,23 151.405,25 92.764,73 4.233,88 315.217,00 

% da demanda final 13,65% 3,39% 9,50% 19,99% 17,92% - 

% do PIB 1,82% 0,69% 5,69% 3,49% 0,16% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 58.432,37 21.151,79 185.616,04 122.844,68 6.246,94 394.291,81 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 1.396,31 0,00 71.066,08 59.605,55 389,89 132.457,83 

Totais corrigidas 60.543,00 21.915,81 192.320,66 127.281,95 6.472,58 408.534,00 

% da demanda final 14,61% 3,58% 10,76% 21,96% 13,49% - 

% do PIB 2,00% 0,72% 6,34% 4,20% 0,21% 13,47% 

OBS: Anos 2000 e 2005 dados da MIP      

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-9 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 5, a 

preços do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 29.539,64 8.090,18 71.608,29 32.619,53 2.469,21 144.326,86 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 11.191,47 166,66 25.183,63 12.793,96 1.167,54 50.503,26 

Totais corrigidas 28.774,81 7.880,72 69.754,24 31.774,96 2.405,28 140.590,00 

% da demanda final 22,22% 3,39% 9,13% 15,97% 22,64% - 

% do PIB 2,78% 0,70% 5,92% 3,27% 0,31% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 39.518,57 9.476,77 77.667,80 35.684,15 -185,82 162.161,46 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 16.017,28 232,14 29.805,75 15.051,55 -109,82 60.996,89 

Totais corrigidas 37.766,99 9.056,74 74.225,33 34.102,53 -177,59 154.974,00 

% da demanda final 22,17% 3,35% 8,81% 16,23% 11,79% - 

% do PIB 2,83% 0,68% 5,55% 2,55% -0,01% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 49.781,26 10.761,64 86.623,02 38.020,95 944,72 186.131,59 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 19.219,99 266,69 30.283,65 15.262,14 648,36 65.680,83 

Totais corrigidas 48.928,73 10.577,34 85.139,56 37.369,83 928,54 182.944,00 

% da demanda final 21,27% 3,44% 9,41% 16,17% 22,30% - 

% do PIB 3,27% 0,71% 5,70% 2,50% 0,06% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 62.161,00 12.457,33 114.098,24 49.056,59 3.868,73 241.641,89 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 22.378,59 372,74 34.733,91 19.029,18 1.590,73 78.105,15 

Totais corrigidas 59.828,34 11.989,86 109.816,58 47.215,68 3.723,55 232.574,00 

% da demanda final 20,37% 3,49% 10,05% 16,66% 22,65% - 

% do PIB 3,33% 0,67% 6,11% 2,63% 0,21% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 75.009,94 13.921,25 124.731,99 55.089,18 55,85 268.808,21 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 26.940,29 478,50 38.317,22 20.862,78 69,04 86.667,83 

Totais corrigidas 73.741,34 13.685,80 122.622,47 54.157,49 54,90 264.262,00 

% da demanda final 21,15% 3,58% 10,11% 16,72% 19,82% - 

% do PIB 3,68% 0,68% 6,12% 2,70% 0,00% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 73.914,07 15.613,78 135.509,27 64.384,06 1.924,16 291.345,34 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 26.150,11 451,98 44.312,74 24.373,32 667,59 95.955,74 

Totais corrigidas 74.332,84 15.702,25 136.277,02 64.748,84 1.935,06 292.996,00 

% da demanda final 21,78% 3,58% 10,01% 17,23% 23,53% - 

% do PIB 3,33% 0,70% 6,11% 2,90% 0,09% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 77.754,36 18.045,97 152.893,02 77.892,06 6.587,53 333.172,94 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 27.947,06 494,60 50.439,46 29.703,27 2.793,42 111.377,81 

Totais corrigidas 76.004,76 17.639,91 149.452,68 76.139,36 6.439,30 325.676,00 

% da demanda final 21,02% 3,53% 9,86% 17,18% 32,32% - 

% do PIB 3,02% 0,70% 5,95% 3,03% 0,26% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 78.964,60 19.879,41 167.938,97 92.816,26 8.833,46 368.432,69 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 29.237,16 624,76 58.145,51 35.447,58 3.871,14 127.326,15 

Totais corrigidas 77.932,90 19.619,67 165.744,79 91.603,59 8.718,04 363.619,00 

% da demanda final 21,79% 3,53% 9,84% 17,38% 23,42% - 

% do PIB 2,78% 0,70% 5,92% 3,27% 0,31% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 84.047,91 22.568,04 171.547,91 95.210,78 -3.171,90 370.202,74 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 32.756,61 707,87 69.797,80 37.028,06 -1.464,33 138.826,01 

Totais corrigidas 85.703,26 23.012,52 174.926,60 97.085,99 -3.234,37 377.494,00 

% da demanda final 22,76% 3,65% 9,37% 17,96% 22,06% - 

% do PIB 2,84% 0,76% 5,79% 3,21% -0,11% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-10 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 5, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 37.130,37 8.910,07 81.179,24 38.575,37 3.164,82 168.959,87 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 15.071,17 202,39 29.814,45 16.587,28 1.548,12 63.223,41 

Totais corrigidas 38.622,12 9.268,04 84.440,70 40.125,17 3.291,97 175.748,00 

% da demanda final 24,35% 3,59% 10,22% 18,09% 25,36% - 

% do PIB 2,97% 0,71% 6,48% 3,08% 0,25% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 46.295,59 10.659,42 87.604,43 39.176,93 -469,40 183.266,98 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 17.782,91 317,41 30.482,70 15.768,18 -217,53 64.133,66 

Totais corrigidas 46.974,37 10.815,71 88.888,87 39.751,33 -476,28 185.954,00 

% da demanda final 22,55% 3,56% 9,75% 16,42% 16,94% - 

% do PIB 3,18% 0,73% 6,01% 2,69% -0,03% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 54.091,48 11.933,96 103.754,40 43.070,24 1.499,06 214.349,13 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 19.225,84 276,70 33.076,39 16.447,27 758,32 69.784,51 

Totais corrigidas 51.800,84 11.428,59 99.360,67 41.246,33 1.435,58 205.272,00 

% da demanda final 20,33% 3,47% 9,44% 15,88% 17,13% - 

% do PIB 3,05% 0,67% 5,84% 2,43% 0,08% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 67.749,19 13.896,71 122.286,67 53.361,97 4.399,44 261.693,97 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 24.168,35 414,40 35.856,98 19.757,28 1.846,29 82.043,31 

Totais corrigidas 63.070,59 12.937,04 113.841,84 49.676,91 4.095,62 243.622,00 

% da demanda final 19,78% 3,47% 9,81% 15,90% 20,67% - 

% do PIB 3,25% 0,67% 5,86% 2,56% 0,21% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 74.274,82 17.123,64 137.196,10 66.845,10 1.664,62 297.104,28 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 26.418,49 459,84 46.798,81 24.919,41 463,84 99.060,38 

Totais corrigidas 67.918,61 15.658,25 125.455,27 61.124,70 1.522,17 271.679,00 

% da demanda final 19,95% 3,30% 8,78% 15,70% 19,77% - 

% do PIB 2,87% 0,66% 5,29% 2,58% 0,06% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 78.289,37 19.505,92 157.668,38 80.629,90 6.675,81 342.769,37 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 28.804,65 491,36 54.218,25 30.032,07 2.567,71 116.114,04 

Totais corrigidas 71.996,34 17.938,00 144.994,73 74.148,74 6.139,20 315.217,00 

% da demanda final 20,24% 3,33% 9,10% 15,98% 25,99% - 

% do PIB 2,71% 0,67% 5,45% 2,79% 0,23% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 92.502,22 21.825,50 185.616,04 106.100,52 10.130,92 416.175,19 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 35.466,17 673,71 67.625,50 42.861,39 4.273,87 150.900,63 

Totais corrigidas 90.803,83 21.424,77 182.208,03 104.152,46 9.944,91 408.534,00 

% da demanda final 21,92% 3,50% 10,20% 17,97% 20,73% - 

% do PIB 2,99% 0,71% 6,01% 3,43% 0,33% 13,47% 

OBS: Anos 2000 e 2005 dados da MIP      

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

  



127 

 

 

Tabela A-11 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 6, a 

preços do ano anterior em R$ milhões, de 2001 a 2009 
  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
1
 

Totais 29.574,38 8.105,33 71.608,29 33.290,31 2.417,96 144.996,27 

Intermediária 18.348,17 7.923,53 45.759,48 19.825,57 1.301,67 93.158,42 

Final 11.226,21 181,80 24.456,43 13.464,74 1.116,29 50.445,47 

Totais corrigidas 28.675,65 7.859,02 69.432,20 32.278,66 2.344,48 140.590,00 

% da demanda final 22,14% 3,38% 9,09% 16,22% 22,07% - 

% do PIB 2,80% 0,69% 5,80% 3,39% 0,31% 12,99% 

2
0

0
2
 

Totais 37.501,27 9.503,38 77.667,80 33.999,99 -220,17 158.452,26 

Intermediária 23.501,29 9.244,64 50.385,18 20.632,60 -76,00 103.687,70 

Final 13.999,98 258,74 26.079,23 13.367,39 -144,17 53.561,17 

Totais corrigidas 36.678,06 9.294,76 75.962,87 33.253,64 -215,34 154.974,00 

% da demanda final 21,53% 3,44% 9,02% 15,82% 14,30% - 

% do PIB 2,74% 0,70% 5,68% 2,49% -0,02% 11,59% 

2
0

0
3
 

Totais 49.252,15 10.762,81 86.623,02 37.094,13 803,83 184.535,95 

Intermediária 30.561,27 10.494,94 53.469,47 22.758,82 296,36 117.580,86 

Final 18.690,88 267,87 30.073,28 14.335,32 507,47 63.874,81 

Totais corrigidas 48.827,27 10.669,96 85.875,74 36.774,13 796,90 182.944,00 

% da demanda final 21,23% 3,47% 9,49% 15,92% 19,14% - 

% do PIB 3,27% 0,71% 5,75% 2,46% 0,05% 12,24% 

2
0

0
4
 

Totais 63.271,86 12.468,71 114.098,24 49.345,70 3.959,79 243.144,29 

Intermediária 39.782,41 12.084,59 68.893,83 30.027,41 2.278,00 153.066,24 

Final 23.489,44 384,12 35.844,61 19.318,29 1.681,79 80.718,25 

Totais corrigidas 60.521,22 11.926,65 109.138,01 47.200,48 3.787,64 232.574,00 

% da demanda final 20,60% 3,48% 9,99% 16,65% 23,04% - 

% do PIB 3,37% 0,66% 6,07% 2,63% 0,21% 12,94% 

2
0

0
5
 

Totais 76.504,90 13.882,92 124.731,99 57.109,76 12,49 272.242,06 

Intermediária 48.069,65 13.442,75 75.283,84 34.226,40 -13,19 171.009,45 

Final 28.435,26 440,17 42.296,73 22.883,35 25,68 94.081,19 

Totais corrigidas 74.262,36 13.475,98 121.075,80 55.435,73 12,12 264.262,00 

% da demanda final 21,30% 3,53% 9,99% 17,12% 4,38% - 

% do PIB 3,71% 0,67% 6,05% 2,77% 0,00% 13,19% 

2
0

0
6
 

Totais 77.257,79 15.638,08 135.509,27 67.090,66 1.877,82 297.373,62 

Intermediária 47.763,96 15.161,80 85.178,70 40.010,74 1.256,56 189.371,77 

Final 29.493,83 476,28 50.800,02 27.079,92 621,25 108.471,30 

Totais corrigidas 76.120,49 15.407,87 133.514,45 66.103,03 1.850,17 292.996,00 

% da demanda final 22,31% 3,51% 9,81% 17,60% 22,50% - 

% do PIB 3,41% 0,69% 5,98% 2,96% 0,08% 13,13% 

2
0

0
7
 

Totais 80.440,02 18.077,70 152.893,02 79.984,79 6.929,83 338.325,37 

Intermediária 49.807,30 17.551,38 96.334,33 48.188,78 3.794,11 215.675,90 

Final 30.632,73 526,32 56.486,60 31.796,01 3.135,72 122.577,38 

Totais corrigidas 77.432,52 17.401,81 147.176,63 76.994,31 6.670,74 325.676,00 

% da demanda final 21,42% 3,49% 9,71% 17,37% 33,48% - 

% do PIB 3,08% 0,69% 5,85% 3,06% 0,27% 12,96% 

2
0

0
8
 

Totais 81.092,33 19.868,89 167.938,97 98.336,74 9.085,73 376.322,66 

Intermediária 49.727,43 19.254,65 106.692,83 57.368,68 4.962,32 238.005,91 

Final 31.364,90 614,24 64.508,08 40.968,06 4.123,41 141.578,69 

Totais corrigidas 78.354,87 19.198,17 162.269,79 95.017,15 8.779,02 363.619,00 

% da demanda final 21,91% 3,45% 9,63% 18,03% 23,59% - 

% do PIB 2,80% 0,69% 5,80% 3,39% 0,31% 12,99% 

2
0

0
9
 

Totais 82.644,35 22.587,92 171.547,91 96.620,39 -2.954,64 370.445,93 

Intermediária 51.291,30 21.860,17 118.443,41 58.182,72 -1.707,57 248.070,02 

Final 31.353,05 727,75 72.277,03 38.437,67 -1.247,06 141.548,43 

Totais corrigidas 84.216,73 23.017,67 174.811,77 98.458,68 -3.010,85 377.494,00 

% da demanda final 22,37% 3,65% 9,37% 18,21% 20,54% - 

% do PIB 2,79% 0,76% 5,78% 3,26% -0,10% 12,49% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  
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Tabela A-12 - Importações desagregadas por componente da demanda agregada distribuídas pelo método 6, a 

preços correntes em R$ milhões, de 2000 a 2008 

  Importações Exportações Governo Consumo FBCF VE Total 

2
0

0
0
 

Totais 18.720,05 7.601,47 70.764,26 38.150,88 3.255,34 138.492,00 

Intermediária 17.948,05 7.601,47 45.941,26 18.584,88 2.767,34 92.843,00 

Final 772,00 0,00 24.823,00 19.566,00 488,00 45.649,00 

% da demanda final 15,91% 3,36% 9,32% 19,25% 19,03% - 

% do PIB 1,59% 0,64% 6,00% 3,23% 0,28% 11,74% 

2
0

0
1
 

Totais 37.130,37 8.910,07 81.179,24 38.575,37 3.164,82 168.959,87 

Intermediária 22.059,20 8.707,69 49.738,91 21.988,09 1.616,70 104.110,58 

Final 15.071,17 202,39 29.814,45 16.587,28 1.548,12 63.223,41 

Totais corrigidas 38.622,12 9.268,04 84.440,70 40.125,17 3.291,97 175.748,00 

% da demanda final 24,35% 3,59% 10,22% 18,09% 25,36% - 

% do PIB 2,97% 0,71% 6,48% 3,08% 0,25% 13,50% 

2
0

0
2
 

Totais 46.295,59 10.659,42 87.604,43 39.176,93 -469,40 183.266,98 

Intermediária 28.512,69 10.342,02 54.398,81 23.408,74 -251,87 116.410,39 

Final 17.782,91 317,41 30.482,70 15.768,18 -217,53 64.133,66 

Totais corrigidas 46.974,37 10.815,71 88.888,87 39.751,33 -476,28 185.954,00 

% da demanda final 22,55% 3,56% 9,75% 16,42% 16,94% - 

% do PIB 3,18% 0,73% 6,01% 2,69% -0,03% 12,58% 

2
0

0
3
 

Totais 54.091,48 11.933,96 103.754,40 43.070,24 1.499,06 214.349,13 

Intermediária 34.865,63 11.657,27 65.577,01 26.622,98 740,74 139.463,63 

Final 19.225,84 276,70 33.076,39 16.447,27 758,32 69.784,51 

Totais corrigidas 51.800,84 11.428,59 99.360,67 41.246,33 1.435,58 205.272,00 

% da demanda final 20,33% 3,47% 9,44% 15,88% 17,13% - 

% do PIB 3,05% 0,67% 5,84% 2,43% 0,08% 12,08% 

2
0

0
4
 

Totais 67.749,19 13.896,71 122.286,67 53.361,97 4.399,44 261.693,97 

Intermediária 43.580,84 13.482,31 73.923,20 33.604,68 2.553,14 167.144,17 

Final 24.168,35 414,40 35.856,98 19.757,28 1.846,29 82.043,31 

Totais corrigidas 63.070,59 12.937,04 113.841,84 49.676,91 4.095,62 243.622,00 

% da demanda final 19,78% 3,47% 9,81% 15,90% 20,67% - 

% do PIB 3,25% 0,67% 5,86% 2,56% 0,21% 12,55% 

2
0

0
5
 

Totais 47.658,62 15.002,14 116.922,66 66.424,93 1.353,62 247.361,96 

Intermediária 46.931,62 15.002,14 79.921,66 35.390,93 1.150,62 178.396,96 

Final 727,00 0,00 37.001,00 31.034,00 203,00 68.965,00 

% da demanda final 14,67% 3,51% 9,03% 19,41% 23,59% - 

% do PIB 2,22% 0,70% 5,45% 3,09% 0,06% 11,52% 

2
0

0
6
 

Totais 74.274,82 17.123,64 137.196,10 66.845,10 1.664,62 297.104,28 

Intermediária 47.856,33 16.663,80 90.494,01 41.925,70 1.200,78 198.140,62 

Final 26.418,49 459,84 46.798,81 24.919,41 463,84 99.060,38 

Totais corrigidas 67.918,61 15.658,25 125.455,27 61.124,70 1.522,17 271.679,00 

% da demanda final 19,95% 3,30% 8,78% 15,70% 19,77% - 

% do PIB 2,87% 0,66% 5,29% 2,58% 0,06% 11,47% 

2
0

0
7
 

Totais 78.289,37 19.505,92 157.668,38 80.629,90 6.675,81 342.769,37 

Intermediária 49.484,71 19.014,56 102.818,74 50.597,84 4.108,10 226.023,94 

Final 28.804,65 491,36 54.218,25 30.032,07 2.567,71 116.114,04 

Totais corrigidas 71.996,34 17.938,00 144.994,73 74.148,74 6.139,20 315.217,00 

% da demanda final 20,24% 3,33% 9,10% 15,98% 25,99% - 

% do PIB 2,71% 0,67% 5,45% 2,79% 0,23% 11,84% 

2
0

0
8
 

Totais 92.502,22 21.825,50 185.616,04 106.100,52 10.130,92 416.175,19 

Intermediária 57.036,05 21.151,79 114.549,95 63.239,13 5.857,04 261.833,97 

Final 35.466,17 673,71 67.625,50 42.861,39 4.273,87 150.900,63 

Totais corrigidas 90.803,83 21.424,77 182.208,03 104.152,46 9.944,91 408.534,00 

% da demanda final 21,92% 3,50% 10,20% 17,97% 20,73% - 

% do PIB 2,99% 0,71% 6,01% 3,43% 0,33% 13,47% 

OBS: Anos 2000 e 2005 dados da MIP      

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

 

 

 


