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A matriz de insumo-produto (MIP) é uma fonte de informações 
privilegiada para a mensuração de encadeamentos entre 
os setores de uma economia, pois apresenta de maneira 
integrada as relações de compra e venda entre setores 
produtivos no consumo intermediário, separando-as 
da destinação aos componentes da demanda final. 
Como subprodutos do processo de construção de uma 
MIP, são geradas tabelas auxiliares de absorção de 
importações, impostos indiretos, e margens de comércio 
e transporte pelos setores produtivos e da demanda 
final, as quais podem ser utilizadas separadamente da 
MIP em aplicações específicas. Por exemplo, a tabela de 
importações pode ser empregada para separar o efeito 
de um choque sobre a produção interna da variação 
na demanda atendida por importações (Dietzenbacher, 
Albino e Kuhtz, 2005), e as tabelas de impostos, para 
estudar a incidência dos diferentes impostos indiretos 
em cadeias produtivas (Siqueira, Nogueira e Souza, 
2001). Neste texto, é proposto um novo método para 
a estimação das tabelas auxiliares da MIP no Brasil, que 
além de ter utilidade em aplicações específicas pode ser 
empregado para melhorar a estimação da MIP nos anos 
em que ela não é divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

No Brasil, para a década de 1990, sob a referência 
1985 do Sistema de Contas Nacionais (SCN), o IBGE 
divulgou MIPs anuais de 1990 a 1996, incluindo todas 
as tabelas auxiliares estimadas para cada ano (IBGE, 
1999). Entretanto, para a referência 2000 do SCN, foram 
publicadas somente as MIPs referentes aos anos de 2000 
e 2005, e a única tabela auxiliar divulgada para estes 
dois anos foi a de importações (IBGE, 2008). Assim, a 
defasagem na disponibilidade de dados oficiais, que já 
é grande no caso da MIP, ultrapassa quinze anos no 
caso das tabelas auxiliares de impostos e margens. Isto 
prejudica não só os estudos que fazem uso direto destas 
tabelas auxiliares, mas também a estimação de MIPs para 
anos mais recentes por métodos de projeção de matrizes.

O objetivo do texto é, primeiramente, apresentar 
o método RAWS, desenvolvido para a estimação de 
todas as tabelas auxiliares dos anos de 2000 e 2005: 
Imposto de Importação, Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), outros impostos líquidos de 
subsídios, margens de comércio e margens de transporte. 
O procedimento é assim denominado em referência ao 
clássico método RAS da literatura de projeção de matrizes. 
Trata-se de um método flexível, derivado a partir de um 
problema de minimização de perda de informação com 
o propósito de empregar toda a informação disponível 
nas MIPs e nas tabelas de recursos e usos (TRUs) que seja 
relevante para a estimação eficiente das tabelas auxiliares. 
A solução do problema incorpora o tratamento mais 
adequado a células negativas das matrizes proposto no 
RAS generalizado (Junius e Oosterhaven, 2003).

Secundariamente, além de derivar o RAWS e 
utilizá-lo para estimar as tabelas auxiliares desses 
dois anos, o texto apresenta um procedimento para 
correção das próprias MIPs de 2000 e 2005 divulgadas 
pelo IBGE. Calculadas a partir das TRUs da revisão  
2004-2005 das Contas Nacionais, as MIPs de 2000 e 
2005 apresentam pequenas incompatibilidades com as 
TRUs da revisão 2005-2009, a mais recente disponibilizada 
pelo IBGE. Como as MIPs não foram recalculadas para 
acompanhar as novas TRUs, apresenta-se aqui um 
procedimento para fazer tal ajuste.
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