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RESUMO

O presente estudo visa analisar as alterações nos coeficientes de importação e seu
impacto na economia brasileira no período de 2000 a 2015 através da Metodologia
Insumo-Produto  (MIP).  O  objetivo  central  deste  trabalho  consiste  em  avaliar  as
mudanças que ocorreram nos coeficientes de importação para o Brasil e o impacto
que  isso  trouxe  para  a  economia  brasileira,  principalmente  no  que  concerne  às
importações e a relação desta com a demanda final, visto que, com a globalização
da produção, os países têm tido inúmeros desafios em relação às politicas externas
e dentro da contabilidade social  as importações têm tido seu papel  revisado em
relação às suas contribuições ao crescimento da economia.  Dessa forma, foram
analisados  os  determinantes  da  variação  das  importações  via  decomposição
estrutural, como também os impactos das alterações dos coeficientes na demanda
total por importações, foi realizada ainda uma análise dos coeficientes de importação
para consumo intermediário. A partir disso, pudemos verificar que os coeficientes de
importação têm seu maior valor no ano de 2015, ocorrendo também uma mudança
estrutural em relação aos determinantes das variações nas importações, e que o
consumo tem um papel importante no que concerne às importações decompostas
por componente da demanda final. Foi verificado ainda que não há uma mudança
relevante  de  coeficientes  quando  os  analisamos  via  importações  para  consumo
intermediário.

Palavras-Chave: Coeficientes  de  importação.  Matriz  Insumo-Produto.  Demanda
final.
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ABSTRACT

The present study aims to analyze changes in the import coefficients and its impact
on the Brazilian economy in the period from 2000 to 2015 through the Input-output
Methodology (MIP).  The main objective of this work is to evaluate the changes that
occurred in the import coefficients for Brazil and the impact that this has brought to
the Brazilian economy, especially with regard to imports and its relation with final
demand, since with the globalization of production, countries have had numerous
challenges in relation to external policies and within social accounting, imports have
had their revised role in relation to their contributions to economic growth. Thus, we
analyzed  the  determinants  of  the  variation  of  imports  through  structural
decomposition,  as well  as the impacts  of  changes in  the  coefficients  in  the total
demand for imports,  we also performed an analysis of  the import  coefficients for
intermediate consumption. From this, we can verify that the import coefficients have
their greatest value in the year 2015, also occurring a structural change in relation to
the determinants of the variations in the imports, and that the consumption plays an
important role with regard to the imports decomposed by component of final demand.
It was also verified that there is no relevant change in coefficients when we analyze
them through imports for intermediate consumption.

Keywords: Import coefficients. Input-Output Matrix. Final demand. 
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1 INTRODUÇÃO

A ciência econômica é o segmento das ciências sociais que analisa fatos que

acontecem no âmbito das atividades relacionadas à produção de bens e serviços, ou

em outros campos que afetam as atividades econômicas. A macroeconomia estuda

os fatores que estão acima das decisões dos agentes individuais e que resultam da

agregação das decisões de cada agente em seus processos de cooperação e/ou

competição no mercado,  como também das variáveis  econômicas agregadas,  os

mercados econômicos agregados e as relações que mercados e variáveis guardam

entre si, e a evolução destas ao longo do tempo. (Berni e Lautert, 2011).

A análise  Insumo-Produto  é  uma  metodologia  utilizada  para  explorar  as

relações econômicas entre os setores tanto em nível macro como em nível micro da

economia, de forma desagregada por atividades ou setores econômicos, obtendo-se

uma análise mais completa da realidade econômica de nosso objeto de estudo, seja

este país, região ou atividade econômica. (Miller e Blair, 2009).

A  globalização  da  produção  tem  trazido  inúmeros  desafios  às  politicas

externas dos países e dentro da contabilidade social as importações têm tido seu

papel  revisado  em  relação  às  suas  contribuições  ao  crescimento  da  economia

(Palley, 2009). No Brasil, já foram realizadas políticas de crescimento industrial via

substituição das importações partindo de análises de coeficientes de importação,

visando uma maior independência da economia do setor externo (Tavares, 1978). 

Com a abertura comercial realizada na década de 90, de acordo com Sarti e

Hiratuka  (2016,  p.163),  o  Brasil  “externalizou  seu  mercado  doméstico  às

importações  e  sua  estrutura  produtiva  ao  capital  externo  sem  promover  em

contrapartida uma maior inserção comercial e uma internacionalização produtiva de

suas  empresas”,  facilitando  o  acesso  do  mercado  nacional  para  produtos

importados,  empresas  e  investidores  externos,  mas  não  impulsionando  a

internacionalização da sua produção e o desenvolvimento de sua estrutura produtiva

com vista ao mercado internacional. Além disso, junto às importações de bens de
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capital  realizadas,  não houve  transferência  de  tecnologia,  dificultando também o

desenvolvimento tecnológico do país. 

Nesse contexto, analisar o papel das importações na economia brasileira tem

sido cada vez mais imprescindível, visto que, de acordo com dados do Ministério de

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a balança comercial brasileira nos

últimos  anos  têm  sido  composta  em  sua  maior  parte  de  importação  de

manufaturados e exportação de  commodities. Isso traz danos à economia no que

concerne a um processo de especialização produtiva que acaba por ser nocivo ao

desenvolvimento do país (Sarti  e  Hiratuka,  2016).  Entretanto,  as importações de

insumos para a produção local podem gerar um menor montante de custos para as

empresas aqui instaladas, visto que a produção local ainda não consegue abastecer

todo o mercado para este fim. 

Assim,  há  diferentes  visões  acerca  do  papel  que  as  importações  têm na

contabilidade do crescimento pelo lado da demanda agregada e cada um destes tem

que ser  levado em consideração quando estamos analisando essa variável  para

assim estabelecer políticas de crescimento e desenvolvimento, além da adoção de

medidas de caráter  científico e tecnológico com vistas ao aumento da produção

nacional e uma melhor inserção no mercado externo.

Dessa  forma,  a  pesquisa  tem  como  objetivo  geral  avaliar  mudanças  do

coeficiente de importação para o Brasil entre 2000 e 2015 através da metodologia

insumo produto e, para o alcance de tal, tem três objetivos específicos:

i.  Analisar os determinantes da variação das importações; 

ii. Analisar os impactos das alterações dos coeficientes na demanda total

por importações por atividade; 

iii. Analisar os coeficientes de importação para consumo intermediário. 

A hipótese abordada é que as importações foram, no período em questão,

determinadas  pelos  seus  coeficientes,  pela  demanda  final  e  pela  tecnologia  de

produção do país. É esperado ainda que o coeficiente de importação influencie de
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forma  positiva  as  importações  totais  e  que  os  coeficientes  de  importação  para

consumo intermediário  tenham comportamento  diferenciado  dos  coeficientes  das

importações totais.

Além  desta  introdução,  o  presente  trabalho  está  dividido  em  mais  cinco

partes:  inicialmente  serão  abordados  alguns  conceitos  básicos  da  contabilidade

social  e  uma  discussão  sobre  o  papel  das  importações  na  contabilidade  do

crescimento pelo lado da demanda. No quarto capítulo é apresentada a metodologia

de  análise  insumo-produto  e  os  procedimentos  de  obtenção  do  coeficiente  de

importação  e  de  decomposição  das  importações  por  componente  da  demanda

agregada, o capítulo seguinte traz a apresentação e análise dos resultados obtidos

no estudo e, por fim, as considerações finais.
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2 CONCEITOS BÁSICOS DA CONTABILIDADE SOCIAL

Dentro da contabilidade social, um dos primeiros conceitos estudados é o de

Produto  Interno Bruto,  que corresponde à  soma monetária  do  valor  dos bens e

serviços produzidos em uma região em um determinado período de tempo. O IBGE

(2018) define PIB anual como “bens e serviços produzidos no país descontadas as

despesas com os insumos utilizados no processo de produção durante o ano”, este

corresponde ao Valor Adicionado. Uma das formas mais comuns de cálculo deste

pela ótica da despesa é igualando-o a soma de consumo das famílias, consumo do

governo, investimento bruto e exportações líquidas (exportação menos importação).

Y=C+G+ I+(X−M )                                                                                 (2.1)

Conforme podemos ver no gráfico 1 abaixo, nos últimos vinte anos o Brasil

teve o valor mais alto do PIB registrado no ano de 2014, com queda entre os anos

de 2015 e 2016. Em 2017, obtivemos uma leve melhora de 1% neste indicador, em

relação  ao  qual  o  IBGE  (2018,  p.1)  menciona  que  “essa  alta  é  resultado  da

expansão de 0,9% do valor adicionado a preços básicos e de 1,3% nos Impostos

sobre produtos líquidos de subsídios”;  ou seja,  frente a 2016,  o  PIB apresentou

crescimento, mas atingiu um patamar ainda abaixo do que tínhamos em 2011.

Gráfico 1: PIB brasileiro, 1996-2015 (R$ 1.000.000)- a preços de 1995

Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais- IBGE (2018)
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Valor Bruto de Produção (VBP) corresponde ao valor total da produção, ou

seja, o valor de tudo o que foi produzido no país, inclusive para ser utilizado como

consumo  intermediário,  que  pode  ser  entendido  com  uma  mercadoria  que  foi

produzida para servir de insumo para a produção de outra (Paula e Braga/ 2007). No

Brasil, o VBP teve seu valor mais alto no ano de 2014, porém, caiu em 2015 devido

ao desaquecimento da economia brasileira, como podemos ver no gráfico 2:

Gráfico 2- Valor Bruto de Produção brasileiro, 1995-2015 (R$ 1.000.000)- a preços

de 1995

Fonte: Elaboração própria com dados das Tabelas de Recursos e Usos (TRU)- IBGE (2018)

Valor  Adicionado  Bruto  (VAB)  é  valor  dos  bens  e  serviços  produzidos  na

economia,  sendo descontado o valor  de  seus insumos.  De acordo com o IBGE

(2018, p.1), valor adicionado é o “valor que a atividade agrega aos bens e serviços

consumidos no seu processo produtivo” é o que cada atividade econômica contribui

para  o  PIB.  VAB e  PIB se  diferenciam por  este  último  contar  com os  impostos

indiretos sobre produção e importação, líquidos de subsídios. 
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Gráfico 3- Valor Adicionado Bruto brasileiro, 1996-2015 (R$ 1.000.000)- a preços de

1995

Fonte: Elaboração própria com dados do CNT- IBGE (2018)

Analisando o gráfico 3,  podemos perceber  que o VAB tem oscilado muito

durante os anos mas, assim como o PIB e o VBP, apresenta queda (neste caso, a

um valor abaixo do menor valor já apresentado anteriormente) a partir do ano de

2014. Observando por setores, podemos ver conforme o gráfico 4 que nos últimos

20 anos houve três momentos em que tivemos queda de VAB em todos os setores,

que foram 2009, 2012 e no período 2014/2016, tendo este último período as quedas

mais acentuadas. Podemos destacar aí o crescimento do VAB industrial no ano de

2010 de cerca de 10% e em 2017 o VAB agropecuário crescendo 13%. 

Gráfico  4-  Valor  Adicionado  Bruto  Brasil  por  setor  1997-2015  (R$  1.000.000)-  a

preços de 1995

Fonte: Elaboração própria com dados do CNT- IBGE (2018)
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Comparando  as  taxas  de  crescimento,  podemos  perceber  que  o

comportamento de PIB, VAB e VBP são bem parecidos, quando um cresce, o outro

também cresce e vice-versa. Isso ocorre porque o que diferencia VBP do VAB é o

consumo intermediário. Então, se o VBP cresce mais que o VAB em determinado

período  é  porque  a  produção  nacional  destinada  ao  consumo  intermediário

aumentou mais que proporcionalmente ao valor adicionado. Por sua vez, o VAB se

diferencia do PIB porque o último inclui os impostos indiretos (líquidos de subsídios).

Assim, se em determinado momento, o PIB cresce mais que o VAB é porque os

impostos indiretos cresceram mais que o valor adicionado e vice-versa. Conforme

mostra o gráfico 5 abaixo

Gráfico 5- Taxas de crescimento de PIB, VBP e VAB – Brasil (1997-2015) 

Fonte:  Elaboração própria com dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais(CNT) e TRU-

IBGE (2018)
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última  que  vamos  aqui  analisar.  No  gráfico  6,  podemos  comparar  o  Total  de

Ocupações com a População Economicamente Ativa (PEA)1.

Gráfico 6- Total de pessoas ocupadas e PEA- Brasil (1995-2015)

Fonte:  Elaboração própria  com dados das Tabelas de Recursos e  Usos (TRU) e  Indicadores de

trabalho- IBGE (2018)

No gráfico 6 acima, podemos ver a evolução do total de pessoas ocupadas no

Brasil entre 1995 e 2014. Percebe-se que o aumento no número de ocupações tem

tendência crescente até o ano de 2014 mas com leve queda no ano de 2015 este

teve uma redução no ano de 2015, possivelmente devido aos mesmos motivos de

baixa de VBP, VAB e PIB já citados anteriormente. Podemos observar ainda que há

períodos em que o número de ocupações é maior que a PEA, isso ocorre porque as

ocupações nas TRU são ajustadas para conter trabalho sazonal2 e nos fornecer um

panorama mais abrangente. 

No gráfico 7 podemos verificar a taxa de crescimento das ocupações entre

1995 e 2015, percebemos nesta que a taxa de crescimento do número de pessoas

1 Mão de obra com a qual o setor produtivo pode contar (IBGE,2018). Os dados da PEA são
somente para a semana de referência (tipicamente em setembro), não captando o maior período de
colheita, no primeiro semestre do ano. 
2 O IBGE (2018) define sazonalidade como o conjunto de variações ao longo do ano que se
repetem regularmente todos os anos. Estas variações podem acontecer devido aos fatores climáticos,
às festas natalinas, às férias escolares, etc. Neste caso, o tamanho da força de trabalho pode se
alterar  em função dos  eventos  sazonais,  modificando o comportamento  da taxa  de  desemprego
aberto. 
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ocupadas nesse recorte de 20 anos oscila entre – 3,34% e 22%, sendo o valor mais

alto a taxa de crescimento no ano de 1995, possivelmente devido ao plano real, que

fez com que a economia brasileira aquecesse naquele momento; e o valor mais

baixo  no  ano  de  2015,  quando  o  país  se  encontra  em  uma  crise  política  e

econômica. 

Gráfico  7  – Taxa de crescimento  do número de ocupações no Brasil  e  taxa de

desemprego 1995-2015

Fonte:  Elaboração própria  com dados das Tabelas de Recursos e  Usos (TRU) e  Indicadores de

trabalho- IBGE (2018)

Comparando  a  taxa  de  crescimento  das  ocupações  com  a  taxa  de

desemprego  básica,  podemos  verificar  que  há  momentos  em  que  estas  tem  o

mesmo movimento de crescimento/decrescimento, o que acaba por ser interessante

visto que é de se esperar que com o aumento de ocupações a taxa de desemprego

caia. Isto pode ser explicado tanto por fatores de sazonalidade que podem interferir

na  taxa  de  desemprego,  visto  que  nesta  os  dados  são  obtidos  em um período

específico e pode não conter ajuste sazonal; quando ao fato de que na quantificação

das ocupações essa sazonalidade já está contida.

Assim como o salário é a principal fonte de renda das famílias, os impostos

são a principal  fonte de renda do governo.  Este também possui  como receita  o

recebimento  de  dividendos  (participação  acionária  em  empresas)  e  atividades

imobiliárias,  mas  em  bem  menor  participação  nas  receitas  que  os  tributos.  Os
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impostos são classificados como diretos e indiretos, os primeiros são tributos que

podem  incidir  sobre  a  renda  ou  sobre  a  propriedade,  seja  de  empresas  ou

indivíduos,  e  engloba  também  as  contribuições  sociais  (como,  por  exemplo,

previdência e fundo de garantia); impostos indiretos têm esta denominação porque

estão embutidos nos preços de bens e serviços, como ICMS3, IPI4, ISS5, II6, e IOF7,

dentre outros. O IPEA (2018, p.1) define tributos sobre os produtos como “Impostos

a  pagar  sobre  os  bens  e  serviços  quando  são  produzidos  ou  importados,

distribuídos, vendidos, transferidos ou de outra forma disponibilizados pelos seus

proprietários.” (SIMONSEN e CYSNE, 2009).

O gráfico 8 traz os valores reais anuais de arrecadação de impostos entre os

anos  de  1996  e  2017.  Nesse  período  só  vemos dois  períodos  onde  há  queda:

primeiro entre os anos de 1998 e 1999 e entre 2015 e 2016, sendo que a do final

dos  anos  90  pode  estar  relacionada  à  queda  no  VBP,  e  a  última  queda  de

arrecadação pode ser relacionada à crise política e econômica que o país passa

desde 2015 até hoje, com leve recuperação no ano de 2017, mas longe dos níveis

de 2014.

Gráfico 8-  Arrecadação de Impostos e PIB 1996-2017  (R$1.000.000) - Preços de

1995

Fonte:  Elaboração  própria  com dados  do  Sistema  de  Contas  Nacionais  Trimestrais(CNT)-  IBGE

(2018)

3 Imposto Sobre a Comercialização de Mercadorias e Serviços ;
4 Imposto sobre Produtos Industrializados;
5 Imposto sobre Serviços;
6 Imposto de Importação;
7 Imposto sobre Operações Financeiras.
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Quando falamos em contas nacionais, balanço de pagamentos ou na própria

contabilidade do crescimento em uma economia aberta, um fator muito importante é

o setor externo, ou seja, as transações de importações e exportações. Importação é

a aquisição de bens do resto do mundo e serviços por indivíduos, empresas ou pelo

governo- para contabilidade realizada pelo IBGE, as mercadorias importadas são

valoradas a preços CIF8, ou seja, são incluídos os custos de frete e seguro no valor

das mercadorias compradas. A exportação corresponde à venda de bens e serviços

produzidos  no  Brasil  para  o  resto  do  mundo-  as  mercadorias  exportadas  são

valoradas a preços FOB9, ou seja, estão inclusos no preço da mercadoria o custo de

comercialização interna e frete até o porto de saída da mercadoria (IPEA, 2018).

Para efeitos de contabilidade, também se utiliza o termo exportações líquidas, que

corresponde à diferença entre exportações e importações (FEVEREIRO, 2016). 

Gráfico 9- Importação, Exportação e Exportações Líquidas – Brasil 1996 a 2017. (R$

1.000.000- a preços de 1995)

Fonte:  Elaboração  própria  com dados  do  Sistema  de  Contas  Nacionais  Trimestrais(CNT)-  IBGE

(2018)

8 CIF significa  Cost,  Insurance and Freight,  em tradução livre,  custo,  seguro e  frete,  é um
incoterm  (conjunto  de  termos  utilizados  para  definir  direitos  e  obrigações  de  compradores  e
vendedores) onde o vendedor além de contratar frete, custos e seguro relativos ao transporte da
mercadoria da empresa até o porto de envio, também arca com estes custos até o porto de destino
combinado. É utilizado somente em transporte aquaviário. (CAMEX, 2011)
9 FOB significa Free On Board. É um incoterm utilizado para transações onde as obrigações do
vendedor acabam quando este entrega a mercadoria no porto de embarque. Os demais custos são a
cargo do comprador. Assim como o CIF, só é utilizado em transporte aquaviário. (CAMEX, 2011)

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

Exportação Importação Exportações Líquidas



22

O  gráfico  9  mostra  o  desempenho  da  balança  de  comércio  e  serviços

brasileira nos últimos vinte anos, nele podemos perceber que em  determinados

períodos nós exportamos mais que importamos e em outros ocorreu o contrário. Isso

pode ter ocorrido devido a mudanças externas na economia, visto que o Brasil ainda

se  encontra  como  um  país  com  um  alto  grau  de  dependência  externa,

principalmente por sua pauta de exportações ser em sua maioria de mercadorias

agropecuárias (SESSA, SIMONATO e DOMINGUES, 2016). Já as importações, em

sua maioria, como podemos ver no gráfico 10, são de mercadorias manufaturadas,

de alto valor agregado. 

Gráfico 10- Participação % do Fator Agregado no total das Importações. 1999-2017

Fonte: Elaboração própria com dados do MDIC (2018)

Quando  observamos  as  exportações,  como  podemos  ver  no  gráfico  11,

vemos que a partir do ano de 2010 houve uma troca de lugares entre a exportação

de  bens  manufaturados  e  bens  básicos.  Em  1999,  a  exportação  de  bens

manufaturados tinha 57% de participação nas exportações totais, atualmente, quem

ocupa este lugar são os bens básicos, com 49%, em sua maioria commodities. Isso

retrata uma especialização da economia brasileira nos últimos anos na produção

agrícola, podendo ser explicado pelo comportamento diferenciado  das economias

dos nossos principais destinos de exportação. De acordo com dados do Ministério
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da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 2018) o principal produto da pauta

exportadora brasileira atualmente é a soja.

Gráfico 11- Participação % do Fator Agregado no total das Exportações (1999-2017)

Fonte: Elaboração própria com dados do MDIC (2018)

2.1 TEORIA BÁSICA DE INSUMO-PRODUTO

A exposição do modelo matemático insumo-produto se inicia a partir de um

sistema de equações lineares, para cada setor (ou atividade) há uma equação de

quantidade com n variáveis; logo, o modelo consiste em um sistema de n equações

lineares das n atividades de uma economia. Dessa forma, podemos prontamente

utilizar a representação de matrizes.(Miller e Blair, 2009)

Os conjuntos  de  dados que contêm a relação  de valores  monetários  das

transações  entre  as  diferentes  atividades  de  uma  economia  são  geralmente

denominados Zij, onde este representa um produto feito e vendido pela atividade i

comprado pela atividade j;  ou seja,  Zij  pode ser definido como a matriz nxn das

relações de comércio entre as atividades. Além daquilo que é consumido por outras
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soma  destes  nos  dá  o  total  de  produção  do  país  ou  região,  logo,  podemos

apresentar a produção total pela seguinte equação: 

q=Z i1+...+Zij+...+Zi n+ f i=∑
j=1

n

Z ij+ f i             

(4.1)

Onde  Znxm corresponde a matriz de produção para consumo intermediário

entre as atividades; f i o vetor de demanda final total; e q o vetor de produção

total.

A partir disso, Miller e Blair (2009) representaram a produção por atividade

como um sistema de equações lineares:

q1=Z11+...+Z1 j+ ...+Z1n+f 1

⋮

qi=Z i 1+ ...+Z ij+ ...+Z¿+ f i
⋮

qn=Zn1+...+Znj+...+Znn+ f n

Dessa forma, temos:

q=|q i⋮qn|   ;    Z=|Z11 ... Z1n

… ⋱ ⋮
Zn1 ⋯ Znn

|  ;   f=|f i⋮f n|
Logo, a notação matricial da equação de produção total será:

q=Zi+ f             (4.2)

Rearranjando, temos:

Z+ f=q                     (4.3)

A soma da matriz de consumo intermediário das atividades com o vetor de

demanda final nos dá o vetor de produção total do país. Entendida a forma matricial

da produção total, podemos agora tratar da estrutura de uma matriz insumo-produto.

De  acordo  com  Leontief  (1986),  setores  vendedores,  que  estão  nas  linhas,  e

compradores,  nas  colunas,  são  os  mesmos;  no  centro  temos  os  insumos
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intermediários que cada setor vende e compra, a demanda final por atividade e suas

produções totais. Abaixo, estão os cálculos de impostos indiretos líquidos, os valores

de importação, o valor adicionado e a produção total de cada atividade; o valor das

células da coluna de produção total será o mesmo do valor das células na linha de

produção  total.  Assim,  podemos  colocar  as  relações  insumo-produto  conforme

quadro abaixo:

Quadro 1- Estrutura insumo-produto

Fonte: Elaboração própria com base em Guilhoto (2011)

O IBGE (2016) define a Matriz Insumo-Produto(MIP) como “uma matriz de

coeficientes  técnicos  diretos  que  apresenta  o  quanto  determinada  atividade

econômica necessita consumir das demais atividades para que possa produzir uma

unidade monetária adicional”. Ou seja, uma MIP é composta de todos os fatores que

contribuem para a renda do país. 

A  partir  da  definição  de  alguns  termos  utilizados  para  a  análise  da

contabilidade  nacional,  podemos  avançar  na  discussão  da  contabilidade  do

crescimento e do papel das importações nesta, o que será abordado no próximo

tópico.
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3 O PAPEL DAS IMPORTAÇÕES NA CONTABILIDADE DO CRESCIMENTO PELO

LADO DA DEMANDA

De acordo com Fevereiro (2016), comumente se calcula a contabilidade do

crescimento pelo lado da demanda agregada pelo método convencional, a partir da

identidade contábil renda ≡ produto ≡ despesa.

A partir dela, temos que:

Y=  C  +   I  +  G  +   X   –  M            (3.1)

Ou seja, o crescimento real do PIB (Y) é determinado pela média ponderada

do crescimento das variáveis consumo das famílias (C), investimento (I), consumo

do  governo  (G)  e  exportações  líquidas  (X-M).  Trazendo  para  as  identidades

macroeconômicas que fundamentam as contas nacionais temos que: 

Y=   D+  ( X−M )                      (3.2)

Onde D é a soma dos componentes da demanda doméstica(consumo das

famílias,  consumo  do  governo,  formação  bruta  de  capital  fixo  e  variação  dos

estoques) e (X-M) correspondendo à demanda do setor externo, que é o total de

exportações menos o total de importações realizadas pelo país/região. Dessa forma,

podemos expressar  a  variação  dos  componentes  da  demanda final  da  seguinte

forma:

∆Y=∆ D+∆ X−∆M                        (3.3)

Lara (2015) aborda a questão das contribuições ao crescimento do PIB de

duas  formas,  uma  a  partir  do  método  tradicional  e  outra  a  partir  do  doravante

denominado de método alternativo. No método tradicional, assume-se que a taxa de

crescimento do PIB (y) é determinada pela contribuição do setor interno (d) e do

setor externo (x-m) ,  sendo que d, x e m não são as taxas de crescimento dos

componentes D, X e M da equação (3.2), mas as contribuições de cada um desses

componentes ao crescimento do PIB. Sendo assim, a forma tradicional de se obter

as contribuições de cada componente seria:
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△Y
Y t−1⏟

y

=△D
Y t−1⏟
d

+ △X
Y t−1⏟

x

−△M
Y t−1⏟
m

                (3.4)

Neste caso a variação do PIB está condicionada às variações da demanda

doméstica mais a variação da demanda externa. A questão é que esta alternativa

não leva em conta a importação como uma variável de oferta, e dessa forma há um

tratamento inadequado a ela. Logo, a importação, que é uma variável de oferta, é

tratada  como  se  fosse  uma  variável  de  demanda,  superestimando  (ou

subestimando) as contribuições dos componentes da demanda toda vez que esta

crescer (ou cair). (LARA, 2015; FEVEREIRO, 2016).

O método alternativo, proposto por Serrano (2008), tem como hipótese que

uma parcela da demanda final adicional será sempre suprida pelas importações e,

dessa forma, poderíamos reescrevê-la como:

M=q (D+X )          (3.5)

Logo, temos que o coeficiente de importação da demanda final (q) é igual a:

q= M
(D+X )

                    (3.6)

Aplicando (3.5) em (3.2) temos que o PIB é o resultado da multiplicação de 1

menos o coeficiente de importação da demanda final pela soma da demanda final

mais as exportações:

Y=(1−q)(D+X)          (3.7)

Decompondo a variação de Y, temos:

△Y=(1−qt−1)△D+(1−q t−1)△ X−(Dt
t−1+X

t
t−1)△q          (3.8)

Dividindo tudo pelo PIB temos a decomposição do crescimento deste através

do método alternativo, onde podemos visualizar a contribuição de cada componente

no crescimento do produto, separando o que está relacionado às importações e o

que se relaciona com as variações de cada componente.
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△Y
Y t−1⏟

y

=
(1−qt−1)
Y t−1

∗△D
⏟

d

+
(1−qt−1)
Y t−1

∗△ X
⏟

x

−
Dt−1

t +Dt−1
t

Y t−1

∗△q
⏟

m

         (3.9)

E a partir disso, obter as variações absolutas do coeficiente de importações

(∆q) da seguinte forma:

△q=qtt−1−q t−1        (3.10)

Sendo o coeficiente a preços correntes igual à relação entre as importações e

a  demanda final total a preços correntes:

q t= M t

Dt+X t         (3.11)

E o coeficiente a preços do ano anterior igual à relação entre essas mesmas

variáveis a preços do ano anterior: 

q tt−1=
M t

t−1

Dt
t−1+X

t
t−1

                             (3.12)

A alternativa  convencional  não  aborda  de  forma  correta  o  setor  externo,

porque  se  formos  tentar  separar  a  contribuição  do  setor  interno  da  do  externo,

haverá erro por problemas de causalidade. Logo, para fins de análise em que seja

necessária  a  separação  entre  setor  interno  e  externo,  não  é  a  contabilização

adequada.  Com base  em Serrano  (2008),  Lara  (2015)  propôs  uma metodologia

alternativa de cálculo das contribuições dos componentes da demanda final no PIB.

O modelo tem como ponto de partida a identidade contábil de igualdade entre oferta

total e demanda total, ou seja:

O f er t a  T o t al  ≡Demand a  T o t a l
10

Esta igualdade pode ser representada da seguinte forma:

10 O consumo intermediário nacional também está incluso na oferta total e demanda total e será
excluído de ambos os lados na equação seguinte.
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Y +M=C+G+F B K F+V E+X                                (3.13)

Onde podemos verificar que as importações são tratadas como variável de

oferta. De forma a simplificar a notação, Simonsen e Cysne (2009) afirmam que a

soma de Formação Bruta de Capital Fixo(FBKF) com a Variação dos Estoques (VE)

é igual ao Investimento Bruto (I).logo, podemos reescrever a equação (3.13):

Y +M=C+G+ I+X           (3.14)

Tomando como base a identidade macroeconômica fundamental das contas

nacionais, temos que o PIB (Y) é dado pela soma das contribuições da demanda

agregada doméstica (ou seja, C+G+I) com a contribuição do setor externo, ou seja,

as exportações líquidas (X-M), dessa forma:

Y=D+(X−M )              (3.15)

Fevereiro (2016) divide a demanda final em relação ao conteúdo nacional (d)

e conteúdo importado (m), dessa forma temos que:

d= Y
C+ I+G+X

  (3.16); e    m= M
C+ I+G+X

  (3.17);     onde: d+m=1

Observando o conteúdo importado, tanto Lara (2015) quanto Fevereiro (2016)

discorrem que o equívoco do método alternativo é justamente não decompor as

contribuições dos importados no crescimento do PIB, porém cada componente da

demanda agregada possui um coeficiente de importação distinto. Por exemplo, os

gastos  do  governo  e  do  consumo  das  famílias  com  importados  estão  mais

relacionados  ao  consumo  final  de  bens  e  serviços,  já  no  investimento  bruto  os

gastos com importados são com consumo intermediário de bens e serviços. Dessa

forma,  temos  que  o  total  de  importados  é  equivalente  à  soma  dos  conteúdos

importados presentes em cada componente da demanda, ou seja:

M=Cm+ I m+Gm+X m                                (3.18)

Onde  M  corresponde  as  importações  totais,  Cm  ás  importações  que  se

destinam ao consumo das famílias, Im as importações para investimento em capital,
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Gm as importações do Governo, e Xm as importações destinadas às exportações,

neste caso não separando as importações entre consumo intermediário e consumo

final.

Para analisar o impacto das importações em cada componente da demanda

final,  precisamos obter  seus coeficientes.  Fevereiro  (2016)  afirma que estes não

podem ser  logrados  de  forma  direta,  visto  que  nos  dados  de  importação  estão

contidos bens e serviços intermediários; dessa forma, separamos as importações

em importações de bens e serviços finais (Mf) e de bens e serviços intermediários

(Mi), logo temos:

M=M f +M i         (3.19)

Nas  Matrizes  Insumo-Produto,  as  importações  de  bens  finais  já  vêm

separadas  por  componente  da  demanda  final,  porém,  a  importação  de

intermediários,  não,  de  forma  que  precisamos  obtê-lo  a  partir  do  produto  entre

matrizes e vetores. Dessa forma, de acordo com Fevereiro (2016), podemos dizer

que o vetor de importações intermediárias será igual ao produto da Matriznxm dos

coeficientes de insumos importados do setor i na atividade j ( Am ); com a matriz

inversa de Leontief de ordem nxn que relaciona a quantidade de produto bruto total

fornecida para compor uma unidade de demanda final (I−An)−1 ; e o vetor coluna

de demanda final da produção doméstica de cada setor ( Df ). Ou seja:

M i=Am(I−An)−1 D f        (3.20)

Assim, temos que para conseguir obter a importação de intermediários em

cada componente, substituímos pelo vetor coluna de demanda de cada componente.

Desta forma, temos:

M iC =  Am( I−An )−1Cd (3.21)                 M iI =  A
m( I−An )−1 I d (3.22)

M iG =  Am( I−An )−1Gd (3.23)                 M iX =  Am( I−An )−1 Xd (3.24)
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Onde M iC  é o vetor de importação de consumo intermediário de importados

para  o  consumo  das  famílias,  M iI  é  o  vetor  de  consumo  intermediário  de

importados para investimento, M iG  o de consumo intermediário de importados para

gastos  do  governo   e  M iX  o  de  consumo  intermediário  de  importados  para

exportação. Na soma dos componentes de cada um dos vetores é obtido um escalar

que  representa  o  conteúdo  importado  embutido  nos  diferentes  componentes  da

demanda final (Cm, Im, Gm e Xm) e, a partir disso, podemos estimar os respectivos

coeficientes de conteúdo importado por componente da demanda (Fevereiro, 2016):

α=Cm
f in+Cm

int  ;          (3.25)                           β=Im
f i n+ Im

int ;            (3.26)

γ=Gm
f in+Gm

int ;  (3.27)         δ=Xm
f i n+X m

int ;                        (3.28)

Onde  α  corresponde  ao  coeficiente  de  importação  relacionado  ao

consumo das famílias, β corresponde ao coeficiente de importação relacionado ao

investimento, γ corresponde ao coeficiente de importação relacionado ao consumo

do Governo, δ o  coeficiente  relacionado  às  exportações,  Cm
f in as  importações

para consumo final das famílias, Cm
int as importações para consumo intermediário

destinado  ao  consumo  das  famílias,  Im
f i n as  importações  para  consumo  final

destinado  a  investimento, Im
int as  importações  para  consumo  intermediário

destinado ao investimento,  Gm
f i n as importações para consumo final do governo,

Gm
int as importações para consumo intermediário destinadas para o consumo do

governo,  Xm
f i n as  importações  para  consumo  final  das  exportações,  Xm

int o

consumo intermediário de importado destinado às exportações e Y o PIB.

De posse dos coeficientes  de importação por  componente  da demanda é

possível  obter  o  peso  que  a  importação  tem em cada  um dos  componentes  e,

consequentemente, a contribuição das importações na taxa de crescimento do PIB

ou peso das importações no mesmo. 
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Visualizando a identidade macroeconômica contida na equação (3.1), Palley

(2009) também destaca o tratamento relacionado às importações, afirmando que a

má especificação das  importações  no  modelo  traz  consequências  ao cálculo  do

multiplicador  macroeconômico  para  a  economia.  A  re-especificação  do  modelo

proposta pelo autor torna a propensão a importar um parâmetro importante para a

economia, como também o cálculo das propensões a importar de cada componente

da demanda agregada, o que aprimoraria a análise para tomada de decisões. 

Palley  (2009)  primeiro  reestrutura  a  equação  (3.1)  assumindo  que

Investimento, Consumo do Governo e Exportações são autônomos. Consumo tem

uma parte autônoma ( c0 ), mas também uma dependente da renda ( c1Y ) e a

outra dos impostos( c1t ;c1T ), estes também têm uma parte induzida pela renda

(tY)  e  outra  autônoma  (T).  Importações  têm  parte  autônoma( m0 )  e  também

parcela dependente da renda ( m1Y ). Logo:

C=c0+c1[(1−t)Y−T ]           (3.29)

M=m0+m1Y               (3.30)

Dessa forma, reescrevendo (3.1) com as alterações previstas e fazendo as

devidas simplificações matemáticas, temos que o produto seria dado por:

Y=
[c0+ I 0+G0+X0−c1T−m0]

[1−(1−t)c1+m1]
                 (3.31)

Onde  c0 =  consumo  autônomo11;  I0 =  Investimento  autônomo;  G0 =

Gastos autônomos do governo;  X0 = Exportações autônomas,  c1 = propensão

marginal  a  consumir,  T =  Impostos  autônomos;  t  =  alíquota  de  impostos

incidentes  sobre  a  renda;  m0 =  importações  autônomas;  e  m1 =  propensão

marginal a importar.

O  que  podemos  verificar  de  antemão  é  que  essa  reestruturação  de

metodologia  de  cálculo  do  produto  inclui  o  peso  dos  tributos  no  consumo  das

famílias.  Assim  sendo,  uma  alteração  nos  impostos(tanto  os  fixos  como  os

11 Não depende da renda (Y).
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incidentes  sobre  a  renda)  pode  acarretar  na  queda  do  consumo,  e  isso  implica

queda do PIB. 

Palley (2009) reespecifica o modelo acima, dividindo as importações não mais

em termos autônomos e dependentes da renda, mas em conteúdo importado por

componente da demanda. Logo, temos que:

M=MC+M I+MG+M X                     (3.32)

Sendo MC=αC ; M I=β I ; MG=γG ;  e M X=δ X .  Com  α ,β , γeδ

correspondendo aos coeficientes de importação para cada componente da demanda

e variando entre 0 e 1. M corresponde ao total de importações; MC ao conteúdo

importado  para  consumo  das  famílias; M I ao  conteúdo  importado  para

investimento;  MG ao conteúdo importado para consumo do governo; e M X ao

conteúdo importado para exportação. 

Utilizando-se  dessa  nova  distribuição  das  importações  e  fazendo  as  devidas

simplificações matemáticas temos que:

Y=
[(1−α)(c0−c1T )+(1−β)I 0+(1−γ)G0+(1−δ)X0]

[1−(1−α)(1−t )c1]
         (3.33)

Dessa forma, o nível do produto está relacionado aos coeficientes importados

presentes em cada componente da demanda, aos próprios componentes autônomos

e à relação do consumo com os impostos. Assim, Palley (2009) cita que uma política

de subsídios com vistas à redução de impostos de importação de determinados

produtos  em uma economia  pode,  em vez de fazê-la  crescer,  prejudicá-la;  além

disso, políticas destinadas a promover o crescimento produtivo e /ou de comércio

baseado na importação para  redução dos preços ao consumidor  só  deveria  ser

realizada  em  períodos  de  crise  e,  ainda  assim,  com  precaução  para  que  não

prejudique o crescimento desta economia.

Podemos observar a partir do exposto neste capítulo que a forma como se

calcula  a  participação  das  importações  pode  influenciar  na  qualificação  da
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contribuição  de  cada  componente  para  aquela  mesma  taxa  de  crescimento

agregada. Podemos perceber que o tratamento dado às importações no cálculo das

contribuições  via  demanda  agregada  pode  influenciar  nos  resultados  e

consequentemente  nas  análises  dos  fatores  que  contribuem  para  o

crescimento/queda do PIB. Diante do exposto, passaremos no próximo capítulo a

tratar da metodologia insumo-produto com a finalidade de obtermos os coeficientes

de importação para, a partir destes, verificar seus impactos na economia brasileira.
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4 METODOLOGIA DE ANÁLISE INSUMO-PRODUTO

A análise  de Insumo-Produto  é  uma metodologia  que possibilita  a  análise

econômica com desagregação máxima conseguida dos setores da economia de um

determinado país e/ou região, o que possibilita a análise através de diversos meios.

Leontief  (1986) e Miller  e Blair  (2009) afirmam que o método insumo-produto foi

definido  inicialmente  para  análise  e  apreciação  das  relações  entre  os  setores

produtivos e de consumo de um país, porém o mesmo vem sendo aplicado também

em  estruturas  econômicas  menores,  como  regiões,  áreas  metropolitanas  e

empresas;  também vem sendo estudada no nível  das relações internacionais de

comércio. 

De acordo com Guilhoto (2011), as aplicações de insumo-produto podem ser

estudadas nas áreas de análises estruturais e de impacto, meio ambiente e recursos

naturais,  distribuição de renda,  na construção e atualização de matrizes para os

anos  que  estas  não  são  divulgadas,  nas  matrizes  de  contabilidade  social,  nos

modelos econométricos de insumo-produto e modelos aplicados em equilíbrio geral,

dentre outros. O IBGE (2016b, p. 11) esclarece que “o modelo de insumo-produto se

baseia no coeficiente técnico de produção, ou seja, uma medida das relações entre

quantidades consumidas e produzidas”.

Dentro deste enfoque, este capítulo apresenta uma introdução à metodologia

insumo-produto, visto que esta tem várias aplicações e formas de execução, e a

forma como esta será trabalhada para o alcance dos objetivos deste estudo. Os

cálculos e arranjos das matrizes serão realizados com ajuda do software Scilab® .

4.1  MATRIZ  INSUMO-PRODUTO  EM  UMA  ECONOMIA  REAL:  AS  MIP’S

BRASILEIRAS E SUAS AGREGAÇÕES

Em uma economia  real,  a  Matriz  Insumo-Produto é apresentada a preços

nominais  e  com o maior  nível  de  desagregação  possível-  a  MIP brasileira  mais

desagregada hoje conta com 123 produtos e 67 atividades. Porém, a análise de
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interdependência  em si  não  sofre  muitas  alterações  em relação  a  que  foi  feita

anteriormente. 

4.1.1 A MIP Brasileira

A MIP brasileira  é disponibilizada pelo IBGE e calculada a partir  de outra

tabela  denominada  de  Tabela  de  Recursos  e  Usos  (TRU),  que  consiste  em

estimativas de oferta e demanda de bens e serviços desagregados por produtos.

Para melhor explicar as TRU’s, o IBGE observa que:

“As Tabelas de Recursos e Usos fornecem estimativas, a preços correntes e

constantes  do  ano  anterior,  da  oferta  e  demanda  de  bens  e  serviços

desagregadas  por  produtos.  As  tabelas  de  produção  e  de  consumo

intermediário mostram os bens e serviços produzidos e consumidos pelas

atividades  econômicas.  As  tabelas  de  recursos  e  usos  contêm  os

componentes  do  valor  adicionado  e  o  total  de  pessoas  ocupadas,  por

atividade  econômica,  a  partir  de  estatísticas  primárias  (demografia,

agropecuária,  indústria,  comércio,  serviços,  construção  civil,  transportes

etc.), originárias do IBGE e de outras instituições”. (IBGE,2017- p.1)

Dessa  forma,  de  acordo  com  Leite  (2017/p.50)  para  que  se  comece  um

esquema insumo-produto com o consumo de bens nacionais requeridos de forma

direta  e  indireta  a  partir  da  demanda  final  por  bens  produzidos  nacionalmente,

necessitamos de um “conjunto de 3 tabelas”: a matriz de produção total (V), que

apresenta  atividades  nas  linhas  e  produtos  nas  colunas;  a  matriz  de  consumo

intermediário nacional (Un), produtos por atividades; e a matriz de demanda final

(Fn), apresentando produtos por componente da demanda. Leite (2017) ainda cita

que caso se avance para os importados, precisaríamos também da matriz (Um), de

consumo intermediário de bens importados (produtos x atividades), a matriz (Fm) de

demanda final por bens importados (produtos x categorias de demanda) e o vetor de

demanda total por importados por produto, que neste trabalho denominaremos de

impp.  Na  mesma  planilha  que  se  encontra  a  matriz  V,  podemos  encontrar  as

informações de impostos sobre circulação e produção, no mesmo conjunto de dados

há uma planilha com os componentes do valor adicionado e nela importamos os
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dados referentes ao VAB; em relação aos impostos, a matriz (Tp) está relacionada

aos  impostos  e  subsídios  incidentes  sobre  bens  e  serviços  nas  atividades

produtivas e a matriz (Te) para os impostos incidentes na demanda final. 

4.1.2 Agregação das Matrizes

A fim de realizar uma comparação entre os coeficientes de importação nos

anos de 2000, 2005, 2010 e 2015, é necessário que se faça uma agregação, visto

que  em cada  um desses  anos  as  matrizes  têm dimensões  diferentes  (as  duas

primeiras contam com 55 atividades enquanto as últimas possuem 67) e não seria

possível estabelecer uma relação entre elas. Dessa forma, para análise inicial serão

utilizadas  matrizes  dos  anos  em  questão  que  foram  estimadas  por  Passoni  e

Freitas(2018)12,  cada  matriz  está  agregada  em  um  nível  de  91  produtos  e  42

atividades com valores já deflacionados a preços de 2010.

4.2 OBTENÇÃO DO COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO

Os  procedimentos  para  obtenção  dos  coeficientes  de  importação  foram

adaptados  de  Leite(2017)13:  de  posse  das  MIP  referente  aos  anos  a  serem

analisados,  foi  realizado  o  procedimento  de  importação  das  matrizes  e  vetores

relacionadas no tópico 4.2, que são:

• q: Vetor de produção total por produtos;

• Un: Matriz de consumo intermediário de bens e produtos nacionais (produto x

atividade);

• Fn: Matriz de demanda final nacional por produto;

• Um: Matriz de consumo intermediário de bens e serviços importados (produto

x atividade);

• ici: Vetor de Importações para consumo intermediário;

• Fm: Matriz de demanda final de importados por produto;

• V: Matriz de produção total nacional (atividade x produto);
12 As Matrizes estimadas por Passoni e Freitas (2018) não levam em consideração os preços relativos.
13 Leite(2017) realiza os procedimentos para obtenção do coeficiente de trabalho e neste trabalho foi realizada 

a adaptação das fórmulas para obtenção dos coeficientes de importação.



38

• impp: Vetor de demanda total por importações por produto;

     E,  a partir  destas,  obter  matrizes e vetores necessários ao andamento dos

procedimentos de análise:

• D:  Matriz  de  marketshare,  obtida  através  do  produto  entre  a  matriz  de

produção total (V) e a inversa do vetor de produção total por produto(q), logo:

          
D=V∗q

^
−1          (4.4)

• g: vetor de produção total por atividade, obtido a partir da multiplicação entre

a matriz de marketshare e o vetor de produção total por produto(q)14:

         g=D∗q              (4.5)

• Bn: Matriz de coeficientes técnicos (produto x atividade), obtida a partir  do

produto entre a matriz de consumo intermediário nacional (Un) e a inversa do

vetor de produção total por atividade (g), dessa forma:

Bn=Un∗g
^
−1               (4.6)

• E: matriz de demanda final nacional de cada componente da demanda por

atividade.

E=D∗Fn             (4.7)

• e:  vetor  de  demanda final  total  nacional,  obtido  pela  soma das linhas  da

matriz de demanda final nacional, representada como:

e=E∗i                (4.8)

onde i é um vetor unitário.

• A:  Matriz  de  coeficientes  técnicos  atividade  por  atividade,  obtida  da  pré-

multiplicação  da  matriz  de  marketshare(D)  pela  matriz  de  coeficientes

técnicos- produto por atividade (Bn):

14 A mesma também pode  ser obtida a partir da Matriz V, com a soma das linhas da mesma.
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A=D∗Bn          (4.9)

• L: Matriz inversa de Leontief, obtida a partir da inversa da subtração da Matriz

identidade pela  matriz A, conforme segue:

L=(I−A)−1        (4.10)

• impa:  Vetor  de  demanda  total  por  importações  por  atividade,  resulta  da

multiplicação da matriz de  Marketshare(D) pelo vetor de demanda total por

importações por produto (impp);

impa=D∗impp                  (4.11)

   De  posse  dessas  matrizes,  partimos  para  o  calculo  dos  coeficientes  de

importação.  O  primeiro  a  ser  calculado  é  o  coeficiente  direto  de  importação  e

corresponde  à  divisão  das  importações  pela  produção  nacional,  ambas

desagregadas por atividade. Dessa forma, podemos representar o coeficiente direto

de importação por atividade como:

m=g
^

−1∗impa                (4.12)

Ainda podemos obter  o  coeficiente  de importação verticalmente  integrado,

que relaciona o coeficiente calculado anteriormente com a matriz inversa de Leontief

e  assim pode-se  verificar  o  que  é  mudança  no  coeficiente  direto  e  o  que  está

relacionado  à  matriz  de  coeficientes  técnicos.  Representamos  a  matriz  dos

coeficientes de importação verticalmente integrados por atividade como:

mvi=m'∗L        (4.13)

De posse dos coeficientes, podemos retornar ao total de importações agora

dividido  por  componente  da  demanda  agregada,  por  conseguinte,  podemos

reescrever o total das importações dos componentes da demanda final por atividade

como:

TIA=m
^

∗L∗e        (4.14)
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E o total de importações de cada componente da demanda final como:

tiadf=TIA∗i        (4.15)

Logo, temos que a soma dos componentes do vetor impa  é igual a soma

das células da matriz TIA , que também corresponde a soma das linhas do vetor

tiadf .

Ainda podemos obter o valor agregado do coeficiente direto para cada ano,

ou mtotal , dividindo o total das importações pelo total da produção, da forma que

segue:

mtotal=
i ' IMPA
i ' g

       (4.16)

Podemos ainda obter a média ponderada dos mvi’s para cada ano a fim de

analisá-lo de forma geral. Dessa forma, a média ponderada dos mvi para cada ano

será:

mvimédio=mvi∗vp        (4.17)

Onde: vp é o vetor de ponderação calculado pela divisão da importação em cada

atividade pela importação total.

Baseados nas informações descritas acima, podemos realizar exercícios de

comparação  das  alterações  nos  coeficientes  durante  o  período  analisado,  para

verificar  mudanças  que  foram importantes  para  a  economia.  No  próximo tópico,

trazemos  um  procedimento  que  enriquece  a  análise  dessas  modificações  no

coeficiente  e  no  total  das  importações,  que  é  a  decomposição  estrutural  das

variações nas importações.

4.3 PROCEDIMENTO DE DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DAS IMPORTAÇÕES

Decompor importações nos permite obter informações acerca do conteúdo

importado no país e, a partir disso, estabelecer melhores políticas comerciais a fim

de equalizar a Balança Comercial do país, de produção e políticas voltadas para o
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consumo das famílias, dentre outras. O procedimento de decomposição estrutural

serve a várias finalidades empíricas para análise, dentro da MIP vários autores já

trabalharam com esse procedimento. Miller e Blair (2009) apresenta em seu capítulo

13 alguns modelos de decomposição estrutural e a forma de analisá-los de modo

bem didático. 

Empiricamente,  Passoni  (2016)  trabalha  a  decomposição  das  importações

(separadas em bem finais e bens intermediários) pelos componentes da demanda

final com o objetivo de analisar o comportamento destas entre os anos de 2000 e

2008. Messa (2013) faz uma decomposição do crescimento do produto via demanda

final com a finalidade de averiguar as mudanças estruturais ocorridas na economia

brasileira  na  década de 2000.  Nesse mesmo sentido,  Persona e  Oliveira  (2016)

avaliam  as  mudanças  estruturais  no  produto  brasileiro  entre  1995  e  2009,

decompondo VBP,  emprego e Valor  Adicionado.  Magacho,  McCombie e Guilhoto

(2018) estudam, por meio desse processo, a substituição de insumos nacionais por

importados em várias economias por meio das mudanças na matriz de Leontief,

desagregando-a  com  matrizes  de  coeficientes  técnicos  nacionais  (An)  e  de

importados  (Am).  Além  dos  citados  há  diversos  outros  autores  trabalhando  a

decomposição estrutural para uma melhor análise das economias a partir da MIP.

De acordo com Leite (2017), o procedimento de decomposição serve para

avaliar o quanto cada fator pode interferir nas alterações de uma variável. O autor

faz os procedimentos para analisar as alterações no total de empregos. Para este

trabalho, foi realizada uma adequação da teoria para o total de importações a fim de

ver o quanto das alterações no total  das importações se deve a: alterações nos

coeficientes  diretos  de  importação  (penetração  das  importações),  alterações  na

intensidade  tecnológica  (coeficientes  técnicos  de  produção)  e  alterações  na

demanda final. Dentro da demanda final, podemos ver o quanto se deve ao nível de

demanda final, à composição desta e ao peso dos componentes da demanda.

A decomposição aqui realizada foi inicialmente proposta por Dietzembacher e

Los (1998)  e Miller  e Blair  (2009);  e adaptada da decomposição para a variável
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trabalho feita por Leite (2017) sendo reformulada para a variável  importações. O

procedimento é obtido a partir da variação do total das importações. Dessa forma,

temos que a  variação total  das importações é  igual  ao  total  de  importações no

período 2 menos o total das importações no período 1. 

Variaçãototal das importações=△i ' IMPA=i ' IMPA [2]−i ' IMPA [1 ]            (4.18)

O total  das  importações  pode  ser  reescrito  também conforme  a  equação

(4.14), dessa forma, temos:

△i ' IMPA=m' [2]∗L[2 ]∗e[2 ]−m'[1]L[1]∗e[1 ]                           (4.19)

Pegando a equação (4.13), podemos reescrever (4.19) como:

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗e[2]−mvi[1]∗e[1]        (4.20)

Onde a variação das importações é igual ao produto entre o coeficiente de

importação  verticalmente  integrado  e  a  demanda  final  do  período  2,  menos  o

coeficiente de importação verticalmente integrado e a demanda final do período 1.

Porém, a decomposição não é única. A decomposição propriamente dita seria

entre as variações dos coeficientes de importação verticalmente integrados e as

variações da demanda final, logo:

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗△ e+△mvi∗e[1]               (4.21)

Reorganizando temos:

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗(e[2 ]−e[1 ])+(mvi[2]−mvi[1])∗e[1 ]

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗e[2]−mvi[2 ]∗e[1 ]+mvi[2]∗e[1 ]⏟
= 0

−mvi[1 ]∗e[1] ,  logo  chegamos  a  um

resultado igual à equação (4.21):

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗e[2]−mvi[1]∗e[1]        (4.22)

Outra forma de decompor a variação das importações e chegar ao mesmo

resultado é modificando a ordem das variações da equação (4.19), aí teríamos que:

△i ' IMPA=mvi[1 ]∗△ e+△mvi∗e[2]            (4.23)
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Reorganizando, temos:

△i ' IMPA=mvi[1 ]∗(e[2 ]−e[1 ])+(mvi[2]−mvi[1])∗e[2 ]

△i ' IMPA=mvi[1 ]∗e[2]−mvi[1 ]∗e[1]+mvi[2 ]∗e[2 ]−mvi[1 ]∗e[2 ]

△i ' IMPA=−mvi[1 ]∗e[1]+mvi[2 ]∗e[2 ]

△i ' IMPA=mvi[2 ]∗e[2]−mvi[1]∗e[1]        (4.24)

Podemos ver  também que  (4.24)  é  igual  a  (4.22)  e  (4.21).  Dessa  forma,

entendemos que  a  soma das  equações  (4.23)  e  (4.24)  é  igual  a  duas vezes  a

variação das importações, dessa forma, entendemos que:

2∗△ i ' IMPA=mvi[2]∗△e+△mvi∗e[1 ]+mvi[1]∗△e+△mvi∗e [2]                  (4.25)

Agrupando , temos que:

△i ' IMPA=1
2
∗(mvi[1]+mvi[2 ])∗△e
⏟

Demanda

+ 1
2
∗△mvi∗(e[1]+e[2])⏟

Coeficiente verticalmente integrado

                    (4.26)

A  partir  da  equação  acima,  podemos  verificar  inicialmente  dentro  das

alterações no total  de  importações o que foi  alteração de demanda e  o que foi

alteração  de  coeficiente  de  importação.  Com  base  nisso,  vamos  incrementar  a

análise  incluindo  a  questão  de  intensidade  tecnológica,  medida  pela  inversa  de

Leontief. 

A partir da equação (4.12), podemos entender que a variação do coeficiente

verticalmente integrado de importação é igual à variação dos coeficientes diretos de

importação e da inversa de Leontief:

△mvi=m '[2 ]∗L[2]−m'[1]∗L[1]           (4.27)

Após simplificações matemáticas, temos que:

△mvi=1
2
∗(m'[1]+m'[2])∗△L
⏟

IntensidadeTecnológica

+ 1
2
∗△m'∗(L[1]+ L[2])⏟

Coeficiente Direto deImportação

           (4.28)
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Logo, a variação do coeficiente verticalmente integrado de importações está

relacionada a alterações de intensidade tecnológica e a variações no coeficiente

direto  de  importação.  Dessa  forma,  decompomos  a  variação  do  total  das

importações como variações da demanda final  mais as variações de intensidade

tecnológica, ou seja, da Matriz de coeficientes técnicos (A), mais as variações de

coeficiente direto de importação.

△i ' IMPA=1
2
(m'[1 ]L[1]+m'[2]L[2 ])△ e
⏟

Demanda Final

+ 1
2
(m'[1](△L)e [2]+m' [2](△L)e1)⏟

IntensidadeTecnológica

+
1
2
(△m ' (L[1 ]e[1]+L[2 ]e[2]))⏟
Coeficiente Direto deimportação

          (4.29)

Diante do exposto,  podemos agora separar a demanda final  pelo peso de

cada componente, composição de demanda e nível de demanda, de forma a obter

uma melhor análise sobre as variações das importações. 

Dessa forma, partimos primeiro ao cálculo dos pesos de cada componente da

demanda no seu total. Leite (2017) define duas matrizes necessárias a esta análise,

a  primeira  é  a  matriz  Ponte,  que  contém as  proporções  da  demanda  final  das

atividades por componente:

P=E ^( i ' E)−1                (4.30)

O segundo é o vetor de peso dos diversos componentes na demanda final,

que é definido como:

d= i ' E
i ' e

                (4.31)

Dessa forma, Leite(2017) afirma que a demanda final poderia ser recuperada

como:

e=i ' e∗P∗d                (4.32)
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Ou seja,  multiplicando o total  da demanda final,  sua composição entre as

atividades e o peso de cada um dos componentes, temos de volta o mesmo vetor de

demanda final.

Fazendo a decomposição, temos:

△i ' IMPA= 1
4
(m '[1 ]L[1]+m'[2 ]L[2])△i ' e (P[1]d[1 ]+P[2 ]d [2])⏟

Nívelde Demanda Final

+
1
4
(m' [1]L[1 ]+m '[2 ]L[2])(i ' e[1 ](△P)d [2 ]+i ' e[2 ](△P)d [1 ])⏟

Composiçãoda Demandafinal

+
1
4
(m'[1 ]L[1]+m'[2]L[2])(i ' e[1]P[1 ]i ' e [2]P[2])△d⏟

Peso dosComponentesda Demanda

1
2
(m '[1](△ L)e[2]+m'[2 ](△L)e [1])⏟

IntensidadeTecnológica

+
1
2
(△m' )(L[1 ]e[1]+ L[2]e [2])⏟
CoeficienteDireto de Importação

                  (4.33)

Deste modo, podemos assim analisar as alterações do total das importações

no que se refere ao nível, composição e peso dos componentes da demanda final,

além da intensidade tecnológica e o que está relacionado ao coeficiente direto de

importação. Assim, são quatro fatores relacionados à demanda final, porém o que se

refere ao coeficiente de importação verticalmente integrado foi feito diretamente na

equação (4.33); devido a isso, as partes relacionadas à demanda são divididas por 4

e as demais divididas por 2. 

Com  base  nos  cálculos  realizados  com  matrizes  conforme  exposto  neste

capítulo, a fim de obter resultados para que, a partir disso, passemos a analisar as

importações brasileiras de forma a obter melhores conclusões acerca das mudanças

nos coeficientes, no próximo capítulo apresentamos as análises iniciais acerca das

importações brasileiras. Antes disso, descreveremos o procedimento para análise

dos importados exclusivamente para consumo intermediário.
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4.4  PROCEDIMENTO  DE  ANÁLISE  DO  CONSUMO  INTERMEDIÁRIO  DE

IMPORTADOS

Observamos no capítulo 3 que as importações têm uma certa importância na

análise do crescimento econômico de um país. Os autores estudados - Lara(2015),

Fevereiro(2016), Palley (2009) e Charles et al (2017) - desagregam as importações

por  componente  da demanda final  e  por  bens finais  e  bens intermediários  para

verificar sua importância para o crescimento do país, assim como Passoni (2016)

também o faz para analisar o comportamento das importações brasileiras entre 2000

e 2008. Isso ocorre porque a importação para consumo intermediário é influenciada

diretamente pela produção nacional, visto que ela ocorre como insumo para essa

última.  Dessa  forma,  podemos  inicialmente  obter  o  coeficiente  direto  das

importações de bens intermediários somando as linhas da matriz Bm:

mci=i '∗Bm          (4.34)

Obtemos ainda o coeficiente agregado para cada período estudado dividindo

o total das importações para consumo intermediário pelo total da produção, assim

temos:

mci total=
i ' ici
i ' g

       (4.35)

A partir  do  cálculo  do  mci ,  podemos  obter  de  volta  o  vetor  ici que

corresponde ao total das importações para consumo intermediário por atividade pré

multiplicando o vetor mci pela matriz inversa de Leontief e pelo vetor de demanda

final:

icitotal=mci∗L∗e           (4.36)

Trocando o vetor de demanda final  pela matriz de demanda final  de cada

componente  por  atividade,  temos  o  vetor  de  importações  totais  para  consumo

intermediário de cada componente da demanda final:

icidf=mci∗L∗E        (4.37)
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De  posse  deste  vetor,  podemos  assim  calcular  o  coeficiente  direto  de

importação para consumo intermediário de cada componente da demanda final, que

corresponde  à  razão  entre  o  vetor  icidf com  o  vetor  de  produção  total  por

componente da demanda ( tpc ), logo:

mcipc=icidf∗( ^tpc)−1        (4.38)

Podemos ainda obter o coeficiente verticalmente integrado das importações

para consumo intermediário da seguinte forma:

mvici=mci∗L        (4.39)

E a média ponderada dos mcici para cada período a fim de analisá-lo de

forma geral. Assim, a média ponderada dos para cada período será:

mvicimédio=mvici∗vpci                        (4.40)

Onde: vpci é o vetor de ponderação calculado pela divisão da importação

para consumo intermediário em cada atividade pela importação total para consumo

intermediário.

A partir dos dados obtidos acerca do consumo intermediário de importados, é

possível  fazer  uma  comparação  com  os  coeficientes  diretos  e  verticalmente

integrados das importações totais a fim de analisar seus comportamentos.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Neste  capítulo,  apresentamos  os  resultados  obtidos  com  os  cálculos  de

coeficientes,  exercícios  de  alteração  dos  mesmos,  a  utilização  desses  para  a

decomposição  das  importações  com  a  finalidade  de  verificar  o  poder  de  cada

componente na variação das importações e também calcular os coeficientes para as

importações para consumo intermediário a fim de comparar esses coeficientes com

os anteriormente obtidos.

Os coeficientes de importação aqui calculados correspondem à relação das

importações com a produção nacional, que é o coeficiente direto de importação (m);

e à relação do primeiro coeficiente com a matriz de Leontief (L), que estabelece a

inter-relação das importações entre as atividades, que é o coeficiente verticalmente

integrado (mvi), e por isto este último tende a ser maior que o primeiro. Lara(2015),

Fevereiro (2016) e Palley (2017) trabalham esses coeficientes totais para cada ano,

enquanto que neste trabalho, também é realizada a análise por atividade (além da

forma de cálculo diferente da forma trabalhada pelos autores).

Podemos verificar a partir  do gráfico 12 que os coeficientes de importação

vêm  crescendo desde o ano de 2005, o que significa dizer que as importações vêm

aumentando de forma mais rápida que a produção nacional. 

Gráfico 12-Coeficientes de importação 2000 a 2015-a preços de 2010.

Fonte: Elaboração própria.
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A queda de coeficiente apresentada durante os anos de 2000 e 2005 pode ser

explicada  por  uma  queda  relativa  nas  importações  durante  o  período  (houve

ascensão das importações em 2003 e 2004, mas em 2005 houve uma queda, o que

levou  as  importações  estarem  a  um  patamar  menor  do  que  em  2000),

principalmente de produtos manufaturados, como pode ser observado nos gráficos 9

e  10  do  capítulo  2.  Podemos  aprofundar  a  análise  desses  coeficientes  os

observando por atividade. 

De posse dos coeficientes direto e verticalmente integrado de importação,

passamos agora à decomposição estrutural das importações a fim de verificar quais

fatores  têm  maior  e  menor  impacto  sobre  as  importações.  Após  isso,  serão

realizados exercícios de estática comparativa a fim de analisar o que ocorreria com

as  importações  quando  alteramos  algumas  variáveis.  Trabalhamos  ainda  uma

análise  das  importações  por  componente  da  demanda  agregada,  objetivando

verificar  os  impactos  de cada componente no total  das importações.  E,  por  fim,

trazemos  as  importações  de  intermediários,  calculamos  os  coeficientes  de

importação  e  realizamos  uma  comparação  entre  estes  e  os  calculados

anteriormente.

5.1 ANÁLISE DA DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DAS IMPORTAÇÕES 

Partimos agora para a decomposição das importações por componente da

demanda, isso significa dizer que agora analisaremos as alterações no total  das

importações de acordo com a decomposição realizada no tópico 4.5. Como eplicado

neste  último,  outros  autores  fizeram  procedimentos  de  decomposição  das

importações com diversas finalidades, aqui vamos analisar cada ponto da equação

(4.42) a fim de verificar as variáveis que influenciaram a variação nas importações.
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5.1.1 Decomposição 1: variação das importações dividida entre demanda final

e coeficiente verticalmente integrado.

Com o intuito de verificar quanto da variação das importações se deve às

alterações  no  coeficiente  verticalmente  integrado  ( mvi )  e  o  que  se  deve  à

demanda final  ( e ),  foi  utilizada  a  equação  (4.35),  e  os  resultados podem ser

verificados na tabela 2.

Tabela  2:  Decomposição  da  variação  das  importações  por  demanda  e

coeficiente  mvi  (por R$ 1.000.000,00 a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a variação das importações entre os anos de 2000 e 2005, temos

que  o  valor  total  desta  foi  maior  que  R$  6  bilhões.  Deste  total,  a  variação  de

demanda final correspondeu a mais de R$ 50 bilhões, o que dá um total de 830,44%

das variações da importação. Já o correspondente à variação negativa do mvi foi de

um  pouco  mais  que  R$  44  bilhões,  sendo  este  -730,44%  da  variação  das

importações. Dessa forma, podemos dizer que as alterações no total de importados

se deve mais às mudanças ocorridas no coeficiente verticalmente integrado do que

ao aumento de demanda. Este último puxou as importações para baixo, ou seja,

caso  sua  variação  fosse  mais  positiva,  a  variação  das  importações  seria  maior.

Quando fazemos o cálculo deste coeficiente para esses dois anos, podemos ver que

de 2000 para 2005 houve queda deste coeficiente.

Para a variação entre 2005 e 2010, este valor foi um pouco mais de R$ 114

bilhões,  onde  quase  R$  90  bilhões  correspondem  à  demanda  final,  sendo  isto

76,95% do total da variação, e um pouco mais de R$26 bilhões correspondendo às

variações de mvi, 23,05% do total. Neste segundo período ainda é perceptível que

as  alterações  na  demanda  final  têm  mais  impacto  sobre  as  variações  nas

importações do que as variações de mvi. 

Variação Total % Variação de mvi %

2000 e 2005 R$ 6.034,55 R$ 50.113,26 830,44% -R$ 44.078,71 -730,44%
2005 e 2010 R$ 114.216,71 R$ 87.895,09 76,95% R$ 26.321,62 23,05%
2010 e 2015 R$ 109.821,09 -R$ 7.989,54 -7,28% R$ 117.810,63 107,28%

Variação de 
Demanda Final
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Observando as variações entre 2010 e 2015, podemos ver que o total foi de

quase R$110 bilhões. Deste total, R$ -7,9 bilhões se deve à demanda final (-7,28%)

e R$ 117,8 bilhões se deve ao aumento de mvi, cerca de 107% do total. Podemos

verificar que neste período houve uma importante queda da influência da demanda

final na variação das importações, sendo esta impactada positivamente em mais de

100% pelo aumento do coeficiente de importação mvi. 

5.1.2 Decomposição 2: Variação das importações dividida entre alterações na

demanda final, na intensidade tecnológica nacional e no coeficiente direto de

importação.

Feita a primeira decomposição no tópico anterior, agora partimos para análise

das variações das importações dividindo as alterações no coeficiente verticalmente

integrado em duas partes: mudanças no coeficiente direto de importação ( m ) e

mudanças de intensidade tecnológica a partir de alterações na matriz de Leontief (

L ) a partir da matriz de coeficientes técnicos ( A ), conforme a equação (4.29).

Os resultados seguem abaixo na tabela 3, como a variação da demanda final foi

analisada  no  tópico  anterior,  vamos  nos  ater  às  variações  de  intensidade  e  de

coeficiente direto.

Tabela 3: Decomposição da variação das importações por demanda,  intensidade

tecnológica e coeficiente direto (por R$ 1.000.000,00 a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Anteriormente,  vimos que entre  os  anos 2000 e  2005,  a  variação do mvi

correspondeu a -730,44%, entre os anos de 2005 e 2010, 23,05%, e entre 2010 e

2015,  107,28%.  Podemos  perceber  a  partir  disso  que  foram  variações  bem

diferentes, onde o mvi passa de uma contribuição negativa para uma contribuição

Variação Total % % %

2000 e 2005 R$ 6.034,55 R$ 50.113,26 830,44% R$ 25.806,23 427,64% -R$ 69.884,94 -1158,08%
2005 e 2010 R$ 114.216,71 R$ 87.895,09 76,95% -R$ 40.824,79 -35,74% R$ 67.146,41 58,79%
2010 e 2015 R$ 109.821,09 -R$ 7.989,54 -7,28% -R$ 11.663,58 -10,62% R$ 129.474,21 117,90%

Variação de 
Demanda Final

Variação de 
intensidade

Variação de 
coeficiente direto
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positiva  de  mais  de  100%  do  total  da  variação  das  importações.  Quando

desagregamos  o  mvi,  podemos  ver  de  forma  mais  direta  o  que  impactou  nas

variações neste coeficiente e, consequentemente, na variação total das importações.

No primeiro período podemos ver, conforme tabela 3, que do total variação

das  importações,  um pouco  mais  de  R$  25  bilhões  corresponde  à  variação  de

intensidade tecnológica, equivalendo a 427,64% do total. As alterações relativas ao

coeficiente direto de importação foram cerca de R$ 70 bilhões negativos,  o  que

equivale a -1158,08% da variação total das importações. Com isso, podemos dizer

que as variações de tecnologia impactaram de forma positiva e as variações da

relação entre importações e produção impactaram de forma negativa, isso porque,

conforme observado no capítulo 2, houve um aumento no VBP e ao mesmo tempo

leve queda nas importações, o que fez com que o coeficiente direto caísse.

Entre  2005  e  2010,  a  variação  das  importações  que  correspondem  à

intensidade tecnológica tiveram um valor negativo de quase R$41 bilhões, sendo

este  -35,74%  da  variação  total.  Já  as  alterações  nas  importações  devidas  ao

coeficiente  direto  foram no valor  de  R$61,1bilhão,  correspondendo a 58,79% da

variação total. Observamos aqui que acontece o inverso do período anterior. Agora,

o  coeficiente  direto  de  importação  impacta  positivamente  na  variação  das

importações enquanto a intensidade tecnológica impacta negativamente. 

Observando as variações das importações entre 2010 e 2015, podemos ver

que do total, R$-11,6 bilhões se devem à intensidade tecnológica, cerca de -10,6%,

e quase  R$ 130 bilhões ao m , este correspondendo a 117,9% da variação do total

das importações. Isso significa dizer que, para este período, o que mais impactou a

variação as importações foi o aumento do coeficiente direto de importação, ou seja,

na relação entre as importações e a produção, a primeira cresceu mais que a última.
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5.1.3 Decomposição 3: Desagregação da demanda final em nível, composição

e peso dos componentes

Depois de desmembrar a atuação do mvi na variação das importações totais,

vamos agora mostrar os resultados de quando fazemos a decomposição conforme a

equação (4.33), quando desagrega-se a demanda final em nível, composição e peso

dos componentes. Como a análise de variação de intensidade e de coeficiente direto

já foi analisada no tópico anterior, aqui vamos nos ater à demanda final.

Tabela  4-  Decomposição  da  variação  das  importações  por  nível,  peso  e

componente da demanda final, intensidade tecnológica e coeficiente direto  (por R$

1.000.000,00 a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Como vimos no primeiro tópico deste capítulo, no primeiro período, a variação

de demanda final foi de R$ 50,1 bilhões. Conforme mostra a tabela 4, podemos ver

que deste total, cerca de R$ 27,2 bilhões são referentes ao nível de demanda final,

R$9,5 bilhões são referentes à composição da demanda final e aproximadamente

R$13,5 bilhões se devem ao peso de cada componente da demanda final. Esta teve

um papel de grande importância para explicar a variação nas importações totais do

Brasil  no período de 2000 a 2005,  dentro da demanda final,  sendo que o maior

influenciador foi o próprio nível da demanda, sendo responsável por 450,35% das

variações nas importações. O segundo maior foi o peso dos componentes desta,

responsável  por  222,83%,  e  em  terceiro  a  composição  a  demanda  final,

correspondendo a 157,26% da variação total.

Para o segundo período, temos que a variação total da demanda final foi de

quase  R$  88  bilhões,  sendo  estes  76,95%  da  variação  total  das  importações.

Variação Total % % % % %

2000 e 2005 R$ 6.034,55 R$ 27.176,59 450,35% R$ 9.489,65 157,26% R$ 13.447,02 222,83% R$ 25.806,23 427,64% -R$ 69.884,94 -1158,08%

2005 e 2010 R$ 114.216,71 R$ 105.456,45 92,33% -R$ 10.195,29 -8,93% -R$ 7.366,07 -6,45% -R$ 40.824,79 -35,74% R$ 67.146,41 58,79%

2010 e 2015 R$ 109.821,09 R$ 35.690,47 32,50% -R$ 36.600,03 -33,33% -R$ 7.079,98 -6,45% -R$ 11.663,58 -10,62% R$ 129.474,21 117,90%

 Nível de 
demanda final

Composição de 
demanda final

Peso dos 
componentes 
da Demanda 

Final

Variação de 
intensidade

Variação de 
coeficiente 

direto



54

Destes, cerca de R$ 105 bilhões está relacionado às variações no nível de demanda

final (92,33%), R$ -10,2 bilhões estão relacionados à variação da composição desta,

cerca  de  -9%  da  variação  total  das  importações,  e  em  relação  ao  peso  dos

componentes, a variação destes foi de R$-7,3 bilhões, sendo isto -6,45% do total.

Podemos perceber assim, que entre 2005 e 2010, o que influenciou positivamente a

variação das importações foi o aumento do nível de demanda final, isso porque a

demanda final como um todo foi responsável por cerca de 76% do total, e como

pudemos ver,  as  outras  variáveis  tiveram valores  negativos.  Ou  seja,  para  este

período somente o nível de demanda final foi responsável positivamente por mais de

90% das variações no total das importações.

Entre 2010 e 2015, a variação da demanda final foi de quase R$ 8 trilhões

negativos,  sendo  responsável  por  cerca  de  -7,3%  das  variações  no  total  das

importações. Desagregando, temos que a variação do nível de demanda final foi de

R$ 35,6 trilhões, sendo este 32,5% da variação total das importações; a composição

teve variação negativa de R$ 36,6 trilhões, sendo este -33,33% do total; e o peso

dos componentes com variação de R$- 7 trilhões, correspondendo a -6,45% do total.

O que destacamos neste período é que o nível de demanda final foi responsável

positivamente por cerca de 32% das variações nas importações mesmo que quando

calculando a demanda final como um todo, tenhamos um valor negativo. Podemos

dizer  com  isso  que,  caso  o  nível  de  demanda  final  fosse  menor,  esta  teria

contribuído mais para uma variação negativa das importações.
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5.2  ALTERAÇÕES  NAS  IMPORTAÇÕES  TOTAIS  E  POR  ATIVIDADE  COM  A

MUDANÇA NOS COEFICIENTES DIRETOS DE IMPORTAÇÃO

As alterações na demanda total por importações impactadas pelas alterações

na demanda final foram analisadas no tópico 5.1.1. Aqui, verificaremos o quanto as

mudanças  no  coeficiente  direto  de  importação( m )  podem  interferir  nas

importações totais.  Esses valores foram obtidos a partir  a utilização da equação

(4.14) alterando os coeficientes diretos de importação para cada ano estudado

Conforme apresentado no gráfico 13, podemos observar que todos os totais

importados têm seu maior valor quando calculados com o coeficiente de 2015 e seu

menor valor quando calculados com o m  de 2005. As importações do ano 2000

têm queda  quando  calculadas  com o  coeficiente  de  2005,  e  aumentam quando

calculadas com os coeficientes de 2010 e 2015. As do ano de 2005 aumentam com

o coeficiente do ano 2000, caem com o m do mesmo ano e voltam a crescer com

os coeficientes diretos de importação de 2010 e 2015. As importações  de 2010 têm

leve aumento quando calculadas com o m do ano 2000, caem com o coeficiente de

2005, voltam a crescer com o coeficiente do mesmo ano e crescem mais com o

coeficiente de 2015. As importações de 2015 têm o comportamento bem parecido

com as do ano de 2010,  porém têm seu maior  valor  quando calculadas com o

coeficiente do mesmo período.

Gráfico 13- Total de importações com alteração de coeficiente de importação (por R$

1.000.000,00 – a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.
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Quando analisamos as alterações nas importações por  atividade podemos

verificar, conforme quadro 2, que em relação às atividades com maior volume de

importação no ano 2000, alterando os coeficientes de importação, as atividades de

Intermediação  Financeira,  Seguros  e  Previdência  Complementar  e  Serviços

elracionados e Extração de Petróleo e Gás,  inclusive as atividades de apoio, só

aparecem entre as cinco primeiras quando calculadas com os coeficientes diretos de

importação dos anos 2000 e 2005. Quando calculadas com o m  de 2010, estas

dão lugar às atividades de Automóveis, camionetas, caminhões e ônibus, e Refino

de petróleo e coquerias. Já quando calculado com o  m  de 2015, mantém-se a

atividade de automóveis e a última dá lugar à atividade de produtos farmacêuticos. 

Quadro 2- Importações por atividade no ano 2000 com alterações no coeficiente

direto de importação (por R$ 1.000.000,00-a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Quando  observamos  os  dados  do  ano  de  2005,  podemos  ver,  conforme

quadro 3, que quando as importações deste ano são calculadas com o coeficiente

do  ano  2000,  a  atividade  de  Serviços  prestados  às  empresas  e  às  famílias  e

serviços de manutenção dá lugar à atividade de Intermediação financeira, seguros e

previdência  complementar  e  serviços  relacionados.  Já  quando  calculada  com  o

coeficiente  de  2015,  a  atividade  de  Refino  de  petróleo  e  coquerias  dá  lugar  à

m  2000 m 2005 m 2010 m 2015
Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor

1º R$ 70.701,70 R$ 60.939,51 R$ 70.039,36 R$ 87.314,71

2º R$ 27.265,88 R$ 26.918,42 R$ 33.239,40 R$ 44.620,17

3º R$ 23.474,03 R$ 22.914,89 R$ 29.455,58 R$ 41.395,66

4º R$ 21.459,71 R$ 16.454,43 R$ 18.656,41 R$ 18.357,60

5º R$ 18.090,29 R$ 11.615,62 R$ 12.648,54 R$ 14.502,55
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atividade de Automóveis, camionetas, caminhões e ônibus. As demais permanecem

entre as atividades com maior volume de importação no período.

Quadro 3-Importações por atividade no ano de 2005 com alterações no coeficiente

direto de importação (por R$ 1.000.000,00-a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4- Importações por atividade no ano de 2010 com alterações no coeficiente

direto de importação (por R$ 1.000.000,00-a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Observando  as  importações  do  ano  de  2010,verificamos  que,  conforme

mostra o quadro 4, a atividade de Refino de petróleo e coquerias só aparece entre

as  primeiras  quando as  importações totais  são calculadas  com o coeficiente  do

m  2000 m 2005 m 2010 m 2015
Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor

1º R$ 81.412,70 R$ 70.171,59 R$ 80.650,02 R$ 100.542,51

2º R$ 40.643,93 R$ 31.164,11 R$ 44.832,35 R$ 55.833,27

3º R$ 36.775,43 R$ 30.906,95 R$ 29.427,85 R$ 44.578,16

4º R$ 25.130,19 R$ 26.893,08 R$ 27.752,13 R$ 25.833,29

5º R$ 21.173,52 R$ 13.875,59 R$ 21.459,61 R$ 25.060,48
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m  2000 m 2005 m 2010 m 2015
Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor

1º R$ 91.684,22 R$ 79.024,86 R$ 90.825,32 R$ 113.227,57

2º R$ 45.204,05 R$ 34.697,72 R$ 37.968,11 R$ 57.515,19

3º R$ 34.344,23 R$ 34.660,62 R$ 34.902,12 R$ 43.466,37

4º R$ 28.629,78 R$ 24.061,15 R$ 26.846,05 R$ 37.224,35

5º R$ 27.047,92 R$ 16.994,51 R$ 25.647,88 R$ 27.872,19
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mesmo período.  A atividade  de  Intermediação  financeira,  seguros  e  previdência

complementar  e  serviços  relacionados  só  aparece  quando  calculada  com  os

coeficientes  de  2000  e  2005;  Automóveis,  camionetas,  caminhões e  ônibus não

aparece quando as importações totais são calculadas com o coeficiente de 2005 e a

atividade  de  Serviços  prestados  às  empresas  e  às  famílias  e  serviços  de

manutenção só não aparece quando calculada com o coeficiente do ano 2000.

Verificando  as  alterações  nas  importações  totais  por  atividade  do  ano  de

2015, podemos ver que quando esta é calculada com os coeficientes do ano 2000 e

2005,  aparece  a  atividade  de  Intermediação  financeira,  seguros  e  previdência

complementar  e  serviços  relacionados.  Quando calculadas com o coeficiente  de

2010, esta última dá lugar a atividade de Refino de petróleo e coquerias; e quando

calculamos com o coeficiente do mesmo período, esta é substituída pela atividade

de Automóveis,  camionetas, caminhões e ônibus, conforme podemos verificar no

quadro 5.

Quadro 5- Importações por atividade no ano de 2015 com alterações no coeficiente

direto de importação (por R$ 1.000.000,00-a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

As  atividades  de  Máquinas  e  equipamentos  e  móveis  e  produtos  das

indústrias  diversas e Fabricação de químicos orgânicos e  inorgânicos,  resinas e

m  2000 m 2005 m 2010 m 2015
Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor

1º R$ 82.339,35 R$ 70.970,29 R$ 81.567,99 R$ 101.686,90

2º R$ 44.866,35 R$ 37.477,77 R$ 41.010,18 R$ 62.123,41

3º R$ 36.842,94 R$ 34.401,69 R$ 38.667,53 R$ 48.155,74

4º R$ 31.718,51 R$ 26.656,99 R$ 29.904,95 R$ 27.663,97

5º R$ 25.186,61 R$ 18.230,94 R$ 23.689,01 R$ 23.532,05
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elastômeros  são  as  únicas  que  aparecem  entre  os  maiores  valores  importados

independentemente do ano e do coeficiente utilizado no cálculo. Outra observação

importante é que a primeira atividade é a com maior volume de importação, também

independendo o ano e o coeficiente.

5.3 ANÁLISE DAS IMPORTAÇÕES POR COMPONENTE DA DEMANDA FINAL

No  início  deste  capítulo,  vimos  que  a  composição  da  demanda  final  tem

influência  na  variação  das  importações.  Desse  modo,  vamos  aqui  observar  o

comportamento  das  importações  de  cada  componente  da  demanda  final  e  os

coeficientes de importação deste com vista a aprofundar mais a análise.

5.3.1 Importações por componente da demanda final

Neste tópico, apresentamos as importações totais divididas por componente

da demanda final e a participação de cada componente no total  destas a fim de

analisar  qual  ou  quais  os  componentes  têm  maior  impacto  e  podem  ser  mais

efetivos em decisões de políticas.

Gráfico 12- Demanda total por importações de cada componente da demanda final

(por R$ 1.000.000,00 – a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.
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Conforme  podemos  ver  no  gráfico  12,  o  valor  da  demanda  total  por

importações tem sido crescente durante os períodos estudados.  O consumo das

famílias possui os maiores valores importados em todos os anos e obteve uma leve

queda  no  ano  de  2005,  voltando  a  crescer  em  2010  e  2015.  A demanda  por

importações  da  formação  bruta  de  capital  fixo  (FBKF)  e  do  setor  exportador

possuíam valores próximos no ano 2000 e tiveram caminhos diferentes nos anos

seguintes. Este último, aumentou em 2005, caiu em 2010 e voltou a crescer em

2015; o primeiro teve leve aumento no ano de 2005, crescendo também em 2010 e

2015. O consumo do governo foi crescente ao passar dos períodos e a variação dos

estoques (que não possui  uma explicação econômica,  apenas contábil)  caiu  em

2005, cresceu em 2010 e voltou a decrescer em 2015 a valor abaixo de zero.

O quadro  6 mostra  o  percentual  de  participação de cada componente  da

demanda final na demanda total nos períodos estudados. O consumo do governo

tem tido uma participação constante no total das importações. Esta última pode ter

sua alteração mais explicada pela alteração no consumo das famílias, que detém

cerca de 50% da demanda total. Também pelas exportações, que teve sua maior

participação no ano de 2005, com o ano de 2015 em um percentual próximo, o ano

de 2010 não teve um percentual maior para este componente talvez pelo fato do

aquecimento do mercado internacional de  commodities ter puxado as exportações

para esse setor, que não tem um coeficiente de importação tão alto. A FBKF tem

percentual de participação nos anos de 2000, 2005 e 2015 em torno dos 19%, tendo

seu valor mais alto no ano de 2010, podendo ter sido puxado pelo aquecimento da

economia brasileira neste período, que teve alta de crescimento de VAB, VBP e PIB,

conforme mostra o gráfico 5.
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Quadro 6- Participação percentual de cada componente da demanda final na

demanda total por importações

Fonte: Elaboração própria.

O  que  podemos  observar  sobre  a  composição  da  demanda  final  e  sua

importância  para  as  alterações  no  total  das  importações  é  o  fato  do  principal

componente ser  o  consumo das famílias.  Este componente teve participação de

54,85%  na  demanda  final  no  ano  2000  e  53,47% de  participação  no  total  das

importações  no mesmo ano.  Em 2005  o  primeiro  percentual  foi  de  51,27% e a

participação nas importações de 47,77%. Já em 2010, a participação na demanda

final  foi  de 50,95% enquanto a participação nas importações foi  de 49,11%. Em

2015, o percentual na demanda final foi  de 53,37%, e nas importações totais de

51,58% isso demonstra o peso que o consumo tem na demanda final e isso pode

ser verificado quando analisamos as importações deste componente visto que estas

também giram em torno de 50% de participação no total das importações.

5.3.2 Coeficientes diretos de importação por componente da demanda

Após  a  análise  dos  coeficientes  diretos  de  importação  agregados  e  por

atividade, vamos agora verificar o comportamento dos mesmos quando calculamos

esses coeficientes para cada componente da demanda final. São semelhantes aos

coeficientes calculados por Fevereiro(2016) - tanto a preços correntes quanto do ano

anterior-, calculados de forma diferente e a preços de 2010.

2000 20,21% 5,40% 53,47% 19,03% 1,89%
2005 26,86% 5,50% 47,77% 19,16% 0,71%
2010 18,60% 5,44% 49,11% 24,28% 2,57%
2015 23,38% 5,74% 51,58% 19,93% -0,63%
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Quadro 7- Coeficiente direto de importação  de cada componente da demanda final 

Fonte: Elaboração própria.

Conforme podemos ver no quadro 7 e no gráfico 14, nos anos de 2000 a

2010, o maior coeficiente está no componente variação dos estoques, já em 2015

está  na  exportação.  Olhando  para  cada  componente,  podemos  perceber  que  o

coeficiente direto de importação referente às exportações tem queda significativa de

2000 a 2005, tem um certo crescimento no ano de 2010 e volta a crescer mais para

2015, ficando a um valor acima do ano 2000. Em relação ao consumo do governo,

seu coeficiente se mantém praticamente constante entre 2000 e 2010, crescendo no

ano de 2015. Sobre o consumo das famílias, podemos perceber que, assim como as

exportações, tiveram queda entre 2000 e 2005, leve aumento em 2010, aumentando

mais  em 2015,  a  nível  maior  que  o  do  ano  2000.  A FBKF teve  leve  queda  de

coeficiente entre 2000 e 2005, um leve aumento entre 2005 e 2010, crescendo mais

entre 2010 e 2015. A variação dos estoques teve significativa queda de coeficiente

entre 2000 e 2005, aumentou em 2010 e voltou a cair em 2015, ao contrário dos

demais. 

O  que  podemos  perceber  é  que  comparando  os  coeficientes  de  cada

componente com o agregado, exceto a variação dos estoques que não tem sentido

econômico, temos o mesmo movimento de descendência e ascendência entre os

anos.  O  que  nos  leva  a  crer  que  durante  os  períodos  não  houve  nenhum

componente em destaque.

2000 0,1211 0,0254 0,0701 0,0818
2005 0,0991 0,0238 0,0604 0,0770
2010 0,1061 0,0239 0,0677 0,0874
2015 0,1322 0,0294 0,0795 0,1021
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Gráfico 14: Coeficiente direto de importação por componente da demanda agregada

Fonte: Elaboração própria.
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5.4 IMPORTAÇÃO PARA CONSUMO INTERMEDIÁRIO E SEUS COEFICIENTES

Ao  longo  deste  capítulo  de  resultados  foram  observadas  as  importações

totais,  mas  algo  que  deve  ser  analisado  também  são  as  importações  que  são

utilizadas  como consumo intermediário.  Isso  porque,  como tratam autores  como

Lara (2015) Fevereiro (2016), Palley (2009) e Charles et al (2017), dentre outros, as

importações vinham sendo consideradas apenas como variável de demanda, como

se todas as importações fossem para consumo final, só que quando importamos

para utilização como consumo intermediário, este deve ser visto como variável de

oferta. Dessa forma, observar o consumo intermediário de importados é observar

também a produção nacional, visto que se esta diminui, as importações para este

fim também diminuem.

Tabela 5- Desagregação de importações entre consumo intermediário e demanda

final (por R$ 1.000.000,00 – a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

Na tabela 5 podemos ver que a porcentagem das importações voltadas para o

consumo intermediário está acima de 70% das importações totais, ou seja, grande

parte do que é importado hoje no Brasil é utilizado como insumo para a produção

nacional. Nos períodos estudados, o ano de 2005 foi o que obteve maior percentual

de  importação  de  intermediários,  onde  o  montante  importado  foi  de  R$284,5

bilhões , sendo este quase 82% do total das importações. O ano de 2010 foi o que

obteve o menor percentual (72%), com um montante importado de R$ 333,1 bilhões.

No  ano  2000  as  importações  para  consumo  intermediário  somaram  R$  266,6

bilhões, sendo esta 77,8% do total, e em 2015 foram de R$ 426,2 bilhões- 74,4% do

total. O que podemos observar ainda e que os valores importados só aumentam a

% %

2000 R$ 342.420,74 R$ 266.618,78 77,86% R$ 75.801,96 22,14%
2005 R$ 348.455,29 R$ 284.535,87 81,66% R$ 63.919,41 18,34%
2010 R$ 462.672,00 R$ 333.156,00 72,01% R$ 129.516,00 27,99%
2015 R$ 572.493,09 R$ 426.237,26 74,45% R$ 146.255,83 25,55%

Total de 
Importações

Importação para 
Cons. Intermediário

Importação para 
Demanda Final
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cada período, modificando apenas a participação do consumo intermediário e da

demanda final nesta.

5.4.1  Importações  para  Consumo  Intermediário  de  cada  componente  da

demanda final

Após  observar  de  forma  geral  o  comportamento  das  importações  de

intermediários,  partimos  para  a  análise  do  quanto  desse  total  vai  para  cada

componente  da  demanda  final.  Isso  nos  ajuda  a  verificar  qual  componente  da

demanda  final  tem  maior  impacto  nessas  importações  e  a  partir  disso  tomar

decisões sobre tarifas, impostos e política industrial.

Quadro 8-  Importação para consumo intermediário de cada componente da

demanda final (por R$ 1.000.000,00 – a preços de 2010)

Fonte: Elaboração própria.

No quadro 8 podemos observar a importação para consumo intermediário que

se destina a cada componente da demanda final e seu percentual de participação. O

componente  consumo  das  famílias  é  o  que  possui  maior  participação,  sempre

girando em torno de 50%. No ano 2000, dos quase R$ 277 bilhões importados,

50,91% foram para a produção de bens e serviços para o consumo das famílias,

19,58% para a FBKF, ou seja, investimento direto na produção, 18,71% foram para a

exportação e 9,23% para o consumo do governo.

No  ano  de  2005,  houve  uma  queda  de  percentual  na  importação  de

intermediários para produção de bens com destino ao consumo das famílias, este foi

% % % % %

2000 R$ 49.894,80 18,71% R$ 24.595,73 9,23% R$ 135.723,80 50,91% R$ 52.198,21 19,58% R$ 4.206,25 1,58% R$ 266.618,78

2005 R$ 71.338,29 25,07% R$ 22.371,54 7,86% R$ 133.189,94 46,81% R$ 56.229,00 19,76% R$ 1.407,11 0,49% R$ 284.535,87

2010 R$ 57.459,85 17,25% R$ 26.682,52 8,01% R$ 158.923,18 47,70% R$ 82.056,20 24,63% R$ 8.034,26 2,41% R$ 333.156,00

2015 R$ 93.303,66 21,89% R$ 33.678,11 7,90% R$ 214.484,15 50,32% R$ 87.520,15 20,53% -R$ 2.748,81 -0,64% R$ 426.237,26
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de 46,8%, a participação das exportações passou a cerca de 25%, da FBKF, 19,8%

e o consumo do governo, 7,86%. No ano de 2010, o que podemos observar é que

houve uma queda na participação das exportações para cerca de 17%, já a FBKF

aumentou para 24,63%. O que podemos entender sobre esse fato é que foi  um

momento de euforia na economia brasileira onde houve uma maior confiança na

economia do país  e isso se refletiu  nos investimentos  produtivos.  Cada um dos

demais componentes cresceram cerca de um ponto percentual de participação nas

importações.  Olhando  para  o  ano  de  2015,  podemos  ver  que  o  consumo

intermediário das importações com vistas ao consumo das famílias volta ao patamar

do ano 2000, com cerca de 50% do total, as exportações dizem respeito a cerca de

22%, a FBKF, 20,53% e o consumo do governo, em torno de 8%.

5.4.2  Coeficientes  direto  e  verticalmente  integrado  das  importações  para

consumo intermediário

O coeficiente direto das importações para consumo intermediário não é obtido

da mesma forma que os coeficientes obtidos para as importações totais, a diferença

está  em  que  este  pode  ser  calculado  através  da  matriz  Bm;  já  o  coeficiente

verticalmente integrado pode ser obtido da mesma forma que as importações totais,

visto que esse utiliza-se da matriz de coeficientes técnicos para inter-relacionar as

atividades. O que podemos verificar, a partir do gráfico 14, é que os coeficientes,

tanto  o  coeficiente  direto  como  o  verticalmente  integrado,  são  menores  quando

tratamos das importações para consumo intermediário. Isso está relacionado ao fato

de que o total das importações para consumo intermediário é menor que o total das

importações,  que,  por  definição,  é  a  soma  das  importações  para  consumo

intermediário e demanda final.

Olhando para o agregado do coeficiente direto, temos que nos anos de 2000

a 2010 o  mci foi cerca de de 0,05, e em 2015 esse coeficiente foi de 0,06. Isso

pode estar relacionado ao aumento das importações para consumo intermediário,

visto que a produção aumentou e, ainda assim, o coeficiente foi o maior de todos os

períodos estudados. 
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Sobre  a  média  ponderada  dos  coeficientes  verticalmente  integrados,

podemos verificar que no ano 2000 esta foi de 0,189, passando para 0,174 em 2005,

aumentando levemente  em 2010  para  0,176  e  tendo  seu maior  valor  em 2015,

0,2122.  Essa  alteração  mais  significativa  em  2015  pode  estar  relacionada  ao

aumento do coeficiente direto, mas também às alterações de tecnologia, explicitadas

pela matriz  de Leontief.  Podemos melhor  verificar as alterações dos coeficientes

quando os verificamos por atividade.

Gráfico 14: Coeficientes Direto e verticalmente integrado para importações totais e

importações para consumo intermediário.

Fonte: Elaboração própria.

Nos quadros 9 e 10 podemos ver as cinco atividades com maior coeficiente

direto  de  importação  para  consumo  intermediário  e  coeficiente  verticalmente

integrado para consumo intermediário, respectivamente. O que podemos observar é

que não há muita mudança entre as atividades com maior mci e mvici . Das cinco

atividades com maior  coeficiente,  quatro  atividades  estão  entre  as  primeiras  em

todos  os  períodos:  fabricação  de  químicos  orgânicos  e  inorgânicos,  resinas  e

elastômeros;  outros  equipamentos  de  transporte;  fabricação  de  defensivos,

desinfestantes, tintas e químicos diversos; e máquinas e equipamentos e móveis e
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produtos  das  indústrias  diversas.  A atividade  de  refino  de  petróleo  e  coquerias

completa a classificação nos anos 2000 e 2010, a atividade de metalurgia de metais

não-ferrosos no ano de 2005 e a atividade de automóveis, camionetas, caminhões e

ônibus no ano de 2015. Isso ocorre para os dois coeficientes, modificando apenas o

lugar da atividade na classificação entre as com maior coeficiente.

Quadro 9- Coeficiente direto de importação para consumo intermediário 2000 a 2015

por atividade. 

Fonte: Elaboração própria.

mci  2000 mci 2005 mci 2010 mci 2015
Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor Atividade Valor

1º 0,2525 0,1890 0,2291 0,2804

2º 0,2154 0,1619 0,1788 0,2675

3º 0,1755 0,1545 0,1746 0,2351

4º 0,1601 0,1503 0,1709 0,2087

5º 0,1539 0,1398 0,1272 0,1682
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Quadro  10-  Coeficiente  de  importação  verticalmente  integrado  para  consumo

intermediário 2000 a 2015 por atividade.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Passoni e Freitas(2018)

É interessante observar que quando comparamos com o coeficiente direto de

importação total, há poucas atividades que aparecem com maior coeficiente, tanto

quando  calculamos  o  total,  quanto  quando  calculamos  as  importações  para

consumo intermediário. São elas: fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos,

resinas e elastômeros; outros equipamentos de transporte; fabricação de defensivos,

desinfestantes,  tintas  e  químicos  diversos;  metalurgia  de  metais  não-ferrosos;  e

máquinas e equipamentos e móveis e produtos das indústrias diversas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os coeficientes verticalmente integrados de importação (mvi) são maiores que

os  coeficientes  diretos  (m),  isso  porque  eles  mostram  a  inter-relação  entre  as

atividades através da inversa de Leontief, sendo que podemos verificar ainda que

todos têm seu menor valor no ano de 2005  e maior valor no ano de 2015. No gráfico

09 do capítulo 2, vemos que o menor nível das importações ocorreu no ano de 2002,

porém com nível de 2005 abaixo do nível do ano 2000; em 2015, as importações

aparecem em um nível menor que em 2005, mas o coeficiente desse ano é puxado

pela queda na produção entre os anos de 2010 e 2015, conforme gráfico 5. 

Quando  observamos  as  alterações  nos  coeficientes  diretos  modificando  o

total de importações, estas têm seu maior montante quando calculadas com o m

de 2015 e seu menor valor com o coeficiente direto do ano de 2005. Além disso,

mesmo  com alterações  de  coeficiente,  a  atividade  de  máquinas,  equipamentos,

móveis  e  produtos  das  indústrias  diversas  está  no  topo  de  maior  volume  de

importação. Isso ocorre devido ao fato de que o coeficiente direto de importação do

ano de 2015 é determinado mais por  uma queda de VBP do que aumento das

importações  totais;  dessa  forma,  quando  calculamos  as  importações  totais  dos

outros  períodos  com  o  coeficiente  de  2015,  temos  um  valor  maior  de  volume

importado, devido ao alto coeficiente.

Analisando  a  decomposição  estrutural  das  importações,  podemos verificar

que no primeiro período (2000-2005), o que lidera a variação das importações para

baixo são as alterações no coeficiente direto de importação, os que influenciaram

positivamente  foram  o  nível  de  demanda  final  e  a  intensidade  tecnológica.  No

segundo,  de  2005  a  2010,  temos  que  a  intensidade  tecnológica  foi  quem mais

influenciou  negativamente  as  importações  e  positivamente  temos  o  nível  de

demanda  final.  No  último  período  (2010-2015),  temos  a  variação  do  coeficiente

direto  de  importação  direcionando  a  variação  das  importações  para  cima  e  a

composição da demanda final influenciando estas de forma negativa. Dessa forma,

podemos  verificar  que  no  primeiro  período,  a  relação  entre  a  produção  e  as
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importações puxaram as importações totais para baixo, isso significa dizer que um

baixo  ritmo  de  produção  com  uma  alta  demanda  final  fez  com  esta  última

alavancasse  a  variação  das  importações  para  cima,  assim  como  também  no

segundo período podemos perceber o impacto da demanda final no volume total de

importações.  Já  no  terceiro  período,  a  mudança  nas  importações  sendo  mais

impactada pela inversa de Leontief nos aponta que uma mudança de tecnologia de

produção teve impacto nas importações, mas o que podemos melhor destacar é o

peso negativo da demanda final. Com relação ao período entre 2010 e 2015 para a

economia brasileira, vimos no capítulo 2 que foi de altos e baixos e principalmente

pós 2014, assim podemos perceber que uma queda na demanda afetou não só a

produção local, mas também as importações. 

Desagregando  as  importações  totais  por  componente  da  demanda  final,

podemos  observar  que  o  componente  com  maior  volume  de  importações  é  o

consumo das famílias e o componente com menor volume é o consumo do governo.

Calculando  o  coeficiente  direto  de  importação  para  cada  componente,  podemos

verificar  que  o  componente  com  maior  coeficiente  é  a  exportação  de  bens  e

serviços, seguido da formação bruta de capital fixo (FBKF), consumo das famílias e

consumo  do  governo.  Os  trabalhos  de  autores  como  Palley(2009)  Lara  (2015),

Fevereiro (2016) e Passoni (2016), dentre outros descritos no capítulo 3 vêm  ao

encontro desses resultados a expor a importância da demanda final e da forma de

analisá-la  como  ponto  importante  para  a  adoção  de  políticas  de  crescimento

econômico para o país. Aqui podemos perceber que o consumo das famílias tem um

impacto de cerca de 50% na composição da demanda final e políticas que visam

aumentar  esse  componente  podem  trazer  benefícios  mais  rápidos  à  economia

brasileira.

Quando analisamos as importações para consumo intermediário,  podemos

verificar que estas correspondem a 70% das importações totais, onde metade disto

é com vistas ao consumo das famílias, cerca de 20% para exportação e também

20% para a FBKF, e cerca de 10% para o consumo do governo. Os coeficientes aqui

calculados  são  menores  que  os  coeficientes  das  importações  totais,  pois
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correspondem a uma parte dessas, mas também têm seu maior valor em 2015 e o

menor  em  2005.  Só  não  variam  com  tanta  força  quanto  os  coeficientes  das

importações  totais.  Esse  comportamento  parecido  com  os  coeficientes  das

importações se dá pelo fato das importações para consumo intermediário terem o

maior  percentual  das  importações  totais  (acima  de  70%  em  todos  os  períodos

analisados). 

Podemos  observar,  em  relação  às  importações  de  intermediários

decompostas por componentes da demanda final, o peso do consumo das famílias

para a economia, visto que cerca de metade do que é importado como insumo para

a produção, se destinará ao consumo das famílias. De modo que, quando há uma

queda de consumo destas, há queda de produção e das importações. E quando

falamos em queda  de  produção,  estamos falando  de  queda  de  arrecadação  de

impostos e de empregos.

Também há mudanças entre as atividades com maior coeficiente, o topo da

lista  varia  entre a atividade de máquinas,  equipamentos,  móveis e produtos  das

indústrias diversas e outros equipamentos de transporte,  no coeficiente direto de

importação para consumo intermediário. Já no coeficiente verticalmente integrado

para consumo intermediário, além da última citada, temos a atividade de fabricação

de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros, esta talvez por requerer

um maior recurso técnico-científico, identificado pela matriz de coeficientes técnicos

através da inversa de Leontief. Podemos perceber que tanto nas importações totais

como nas importações para consumo intermediário, as atividades com maior volume

de importação são as que servem de insumo para a produção local.

 

Retomando as hipóteses abordadas no início deste trabalho, o coeficiente de

importação influencia de forma positiva as importações totais, mas os coeficientes

de importação para consumo intermediário não têm um comportamento diferenciado

dos coeficientes das importações totais, visto que, como ele tem o maior percentual

de participação nestas, os comportamentos dos coeficientes são semelhantes.
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Diante  do  exposto  pudemos  observar  que  as  importações  têm  um  papel

expressivo na economia brasileira do século XXI, não somente com vistas a atender

uma demanda por produtos finais, mas por cerca de 70% do que é importado servir

como insumo para a produção local. Analisar coeficientes, fazer decomposição das

importações  em  relação  aos  componentes  da  demanda  final  e  verificar  os

coeficientes das importações para consumo intermediário nos trouxe um patamar de

análise que serve de base a estabelecer diretrizes políticas e econômicas para um

maior crescimento e desenvolvimento econômico do país.

Dessa forma, fica de indicação a futuros trabalhos analisar os coeficientes

estudados considerando os preços relativos e o peso do consumo das famílias na

economia brasileira como um todo, visto que esse foi um importante componente

para  a  análise  dos  importados.  Quando  pensamos  em  consumo  das  famílias,

estamos  falando  de  aumento  de  produção,  de  geração  de  empregos  e  de

movimentação  da  economia.  Portanto,  vem  a  ser  um  objeto  de  estudo  de

importância econômica para o país.
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