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INTRODUÇÃO 

A economia brasileira viveu momentos muito distintos em um curto período de tempo, passando 

por um alto crescimento no segundo governo do presidente Lula, entre 2007 e 2010, uma desaceleração 

no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014, e uma recessão seguida de um 

baixo crescimento durante o segundo mandato de Dilma e o governo Temer, entre 2015 e 2018.  
Diante de um período de tantas oscilações, chamado de “Valsa brasileira” por Carvalho (2018), 

um estudo detalhado acerca da decomposição do crescimento econômico, de cada um dos períodos, torna-

se essencial, comparando seus determinantes, através dos componentes da demanda agregada, o que 

evidenciará os impactos na economia e na sociedade brasileira, diante das diferentes políticas econômicas 

apresentadas de 2007 a 2018.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização do presente projeto, a metodologia utilizada foi dividida em duas partes essenciais 

que se completam para a análise de cada um dos períodos indicados, entre 2007 e 2018, divididos em 

quatro diferentes governos e políticas econômicas. Dessa forma, a primeira delas esteve voltada para a 

realização dos cálculos dos determinantes de crescimento da demanda agregada, através de dados retirados 

do Sistema de Contas Nacionais, nas Tabelas de Recursos e Usos (TRUs), e das matrizes insumo-produto 

calculadas por Passoni (2019), evidenciando os principais componentes que diferem entre todos os 

momentos analisados, comparando os determinantes de crescimento da economia brasileira. Essa análise 

será feita por meio de uma metodologia de decomposição, explicada por Fevereiro (2016), que retira as 

importações a priori do cálculo do crescimento, impedindo que ela seja alocada como uma variável de 

demanda, quando, na verdade, ela representa uma variável de oferta dentro da economia doméstica. Assim, 
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será traçado um comparativo entre cada determinante calculado pela nova metodologia com os valores 

apresentados pelo método tradicional nas Contas Nacionais do IBGE. 

Em segundo lugar, foram realizadas leituras e análises acerca da bibliografia selecionada sobre os 

diferentes períodos políticos presentes na pesquisa, destacando as principais estratégias e decisões 

socioeconômicas tomadas por cada um dos governos, além dos impactos causados à economia e à 

população. Assim, cada momento político brasileiro analisado apresenta diferentes especificidades que, 

consequentemente, afetam diretamente os determinantes do crescimento da economia brasileira, que vai 

desde um crescimento econômico a uma recessão. 

 

     2.1. Metodologia Tradicional 

 

Inicialmente, é importante compreender como a metodologia tradicional da decomposição do 

crescimento é feita a partir da ótica do produto pela demanda. Diante disso, o cálculo aborda o consumo 

(C), que agrega o consumo das famílias e das instituições sem fins lucrativos, o investimento realizado (I), 

abordando a variação de estoques e a formação bruta de capital fixo, e o gastos do governo (G). Além 

disso, adiciona-se também o saldo da balança comercial, o qual corresponde ao total de exportações 

subtraído o total de importações (X-M). Dessa forma, as importações (M) são alocadas junto dos demais 

componentes da demanda agregada e o produto é definido da seguinte forma: 

Y = C + G + I + X – M 

Assim, o fato das importações não serem incluídas como uma variável de oferta, mas retiradas ao 

final do cálculo do PIB pela ótica da demanda, causa algumas alterações nas contribuições de cada 

componente sobre o crescimento do produto, pois algumas variações podem ocorrer somente por conta do 

valor das importações, gerando uma falsa impressão dos verdadeiros determinantes de cada período. 

 

     2.2. Método da Atribuição  

 

Como alternativa ao método convencional, outros métodos foram desenvolvidos, buscando 

considerar o efeito da indução das importações pelos diferentes componentes da demanda agregada. Dessa 

forma, o modelo da atribuição busca separar o que foi crescimento da demanda por bens e serviços de 

origem doméstica do que foi crescimento da demanda por bens e serviços de origem importada. 

Para a realização desse novo método na decomposição do crescimento, foram utilizadas as matrizes 

insumo-produto (MIPs), através da base de dados calculada por Passoni (2019). Com isso, é possível 

calcular o valor dos componentes da demanda, desconsiderando as importações, pois será levado em conta 

apenas o conteúdo doméstico dos gastos (d). A retirada das importações a priori permite que a produção 

doméstica cresça na mesma proporção que o conteúdo doméstico de cada gasto, assim, a soma das 

https://www.suno.com.br/artigos/balanca-comercial/
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contribuições do consumo, consumo do governo, investimento e exportações será igual à taxa de 

crescimento do PIB, como a fórmula demonstra. 

Y= d (C+I+G+X) 

 Desse modo, não é necessário, no final, utilizar de uma contribuição para as importações, tal qual 

é feito convencionalmente, possibilitando uma análise mais detalhada e precisa acerca da contribuição de 

cada componente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos cálculos de cada determinante, Consumo (C), Gastos do Governo (G), Investimento 

(I), Exportação (X) do crescimento pelo método da atribuição, em todos os anos do período, os resultados 

mostram a diferença da representatividade de cada um dos componentes para o crescimento do produto 

do país. Como exemplo, temos os valores do primeiro dos períodos, o segundo governo Lula: 

Tabela 1.1 - Método da Atribuição (2007-2010)   

2007 C G I X PIB 

Contribuição 3,0% 0,7% 1,8% 0,6% 6,1% 

Contribuição % 49,3% 11,2% 30,2% 9,2% 100% 

2008 C G I X PIB 

Contribuição 3,1% 0,3% 1,7% -0,1% 5,1% 

Contribuição % 61,8% 5,6% 34,0% -1,4% 100% 

2009 C G I X PIB 

Contribuição 2,5% 0,5% -2,0% -1,2% -0,1% 

Contribuição % -2015,3% -406,5% 1601,2% 920,7% 100% 

2010 C G I X PIB 

Contribuição 2,6% 0,6% 3,5% 0,8% 7,4% 

Contribuição % 34,0% 7,7% 46,6% 10,7% 100% 

 

Tabela 1.2 - Método Tradicional (2007-2010)    

2007 C G I X M PIB 

Contribuição 3,9% 0,8% 2,8% 0,8% -2,2% 6,1% 

Contribuição % 63,5% 12,8% 46,7% 12,9% -35,9% 100,0% 

2008 C G I X M PIB 

Contribuição 3,9% 0,4% 2,8% -0,1% -1,9% 5,1% 

Contribuição % 76,0% 7,6% 55,3% -1,0% -37,9% 100,0% 

2009 C G I X M PIB 

Contribuição 2,7% 0,6% -3,1% -1,5% 1,3% -0,1% 

Contribuição % -2115,4% -440,9% 2490,8% 1184,6% -1019,0% 100,0% 

2010 C G I X M PIB 

Contribuição 3,9% 0,8% 5,4% 1,2% -3,8% 7,4% 

Contribuição % 51,3% 10,2% 71,9% 15,6% -50,0% 100,0% 
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A Tabela 1.1 mostra como foram as contribuições de cada um dos determinantes, entre os anos de 

2007 e 2010, segundo o método da atribuição, ou seja, mostrando o conteúdo demandado domesticamente 

de cada um dos componentes, sem considerar as importações como demanda. Já a Tabela 1.2, apresenta 

os valores de cada determinante pela metodologia tradicional, alocando as importações (M) como uma 

variável de demanda. 

Assim, como exemplo e considerando o ano de 2007, temos um crescimento do PIB de 6,1%, com 

uma contribuição de 49,3% desse total para o consumo, ou seja, dos 6,1% desse crescimento, 3% foram 

determinados pelo consumo, segundo a metodologia da Atribuição (Tabela 1.1). Porém, esse mesmo valor 

não é obtido pela metodologia tradicional, pois, como mostra a Tabela 1.2, o consumo apresenta uma 

contribuição de 63,5% dos 6,1% do PIB, ou seja, 3,9% do valor. Vale ressaltar que o aumento do 

percentual da determinação no crescimento ocorre para todos os componentes da demanda agregada, em 

todos os anos do período, com exceção das exportações no ano de 2008, que apresentam o mesmo valor 

para ambas as contribuições. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se uma alteração significativa das participações de cada 

componente da demanda no crescimento do produto interno do país, independente da política econômica 

utilizada. Isso ocorre devido ao método tradicional alocar a importação como um componente de demanda, 

quando, na realidade, ele representa uma oferta na economia. 

Desse modo, a metodologia da atribuição retira as importações da demanda e utiliza de um 

conteúdo doméstico dos gastos (d), que representa da demanda por bens e serviços de origem doméstica, 

separando da demanda por bens e serviços de origem importada, de forma a considerar o efeito da indução 

das importações pelos diferentes componentes da demanda agregada. 

Portanto, o novo modelo mostra os valores de cada determinante segundo a demanda interna do 

país, o que causa toda essa alteração no consumo, no investimento, nos gastos do governo e na exportação, 

pois o conteúdo importado acaba sendo retirado de maneira exata de cada um deles, possibilitando 

compreender a influência das importações nos componentes, e mostrando o real valor percentual, em 

relação ao PIB, que cada item da demanda possuiu naquele determinado ano, com determinada política 

econômica e determinadas especificidades externas. 
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