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SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste trabalho, calcula-se para o Brasil o agregado 
macroeconômico renda interna bruta real (RIBR) e os 
ganhos de comércio advindos de mudanças nos termos de 
troca, de 1948 a 2014. Os termos de troca são definidos 
como a relação entre os preços das exportações do país 
(PX) e os das suas importações (PM). Uma melhoria nos 
termos de troca – isto é, um aumento na razão PX/PM –, 
tudo o mais constante, aumenta a renda real. A RIBR 
equivale à soma do produto interno bruto (PIB) real com 
os ganhos de comércio, incluindo, assim, efeitos das 
variações nos termos de troca que não são capturados 
pelo PIB. O crescimento do PIB real subestima o da RIB 
real quando os termos de troca melhoram, e superestima, 
quando pioram. O cálculo da RIBR é recomendado 
pelas convenções internacionais, mas não é  
realizado no Brasil desde 1990, só existindo dados 
oficiais para o período 1970-1989. O cálculo para 
esse período foi feito com base fixa, como era também 
calculado o PIB real. Neste trabalho, foi feito o cálculo 
com base móvel, como recomendado internacionalmente 
e coerente com o cálculo atual do PIB, também feito 
com base móvel.

Há controvérsia sobre qual o melhor deflator para 
a balança comercial, no cálculo da RIBR. O Manual de 
Contas Nacionais 2008 da ONU, System of National 
Accounts 2008 (SNA, 2009) lista como principais 
alternativas: i) PX (deflator das exportações) ii) PM 
(deflator das importações) iii) média entre PX e PM; 
e iv) não um preço de comércio exterior, mas algum 
índice geral de preços, como o deflator da absorção 
interna ou um índice de preços ao consumidor. Este 
trabalho acompanha Reinsdorf (2009) e Kohli (2004) na 
preferência pela quarta alternativa, especificamente o 
deflator da absorção interna, mas mostra comparação 
dos resultados com outros dois deflatores, PM e a média 
aritmética entre PX e PM.

Os resultados mostram que pode haver diferenças 
significativas em anos específicos e também em períodos um 
pouco mais longos. Em 2010, por exemplo, o crescimento 
da RIBR foi 1,8 ponto percentual (p.p.) superior ao do 
PIB real. De 2006 a 2011, período de seis anos em que 
o crescimento do PIB real sistematicamente subestimou
o da RIBR, a diferença foi de 3,9 p.p. De 1991 a 1997, 
também com o crescimento da RIBR maior do que o
do PIB real em todos os anos, a diferença foi de 2,8
p.p. No período de dezessete anos compreendido entre
1974 e 1990, houve doze anos em que a RIBR cresceu
menos do que o PIB real e cinco em que o inverso
ocorreu; nesse período, o crescimento medido pela
RIBR foi 9,6 p.p. menor do que o crescimento medido
pelo PIB real, revelando significativa superestimação
quando se toma o crescimento real do PIB como
crescimento real da renda.
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