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Estimação de Sistemas inter-regionais, o método é importante? 

Uma Comparação entre o TUPI e o IIOAS para as 27 UFs brasileiras. 

 
Joaquim José Martins Guilhoto1, Carlos Alberto Gonçalves Junior2  

 

Resumo:  

Devido à escassez de informações, a construção de sistemas inter-regionais de insumo-produto usualmente 

é feita de forma híbrida, combinado dados obtidos através de pesquisas oficiais a informações estimadas 

por técnicas não censitárias. A diversidade de técnicas não censitárias e as diferentes maneiras de combiná-

las, fazem com que, diferentes sistemas inter-regionais insumo-produto possam ser estimados para um 

mesmo conjunto de regiões. Diante do exposto, o objetivo deste artigo é identificar como a escolha entre 

os diferentes métodos utilizados na estimação de sistemas inter-regionais influencia os resultados da análise 

insumo-produto. Para isso, o presente artigo descreve a aplicação dos métodos Tabela de Usos e Produção 

Inter-regional - TUPI e o Interregional Input-Output Adjustment System - IIOAS na construção de sistemas 

inter-regionais de insumo-produto para as 27 UFs brasileiras. Posteriormente, os sistemas inter-regionais 

estimados, a partir do IIOAS e do TUPI, são comparados no intuito de identificar as principais diferenças 

existentes em termos holísticos e partitivos. Os resultados mostram que, apesar de diferenças significativas, 

principalmente em termos partitivos, de forma geral a escolha entre os dois métodos não compromete os 

resultados da análise de insumo-produto. No entanto, para estudos específicos, que envolvam um 

determinado setor ou uma determinada região, é preciso que o analista esteja atento às possíveis variações 

apontadas no presente estudo. 
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Abstract: 

Due to the lack of information, the construction of interregional input-output systems is usually carried out 

in a hybrid way, combining information obtained from survey with non-survey techniques. The diversity 

of non-survey techniques and the different ways of combining them may lead to the estimation of different 

interregional input-output systems for the same set of regions. In view of the above, the objective of this 

paper is to identify how the choice between different methods to estimate interregional systems may 

influence the results and policy analysis derived from them. Therefore, the present paper describes two 

different methodologies developed to estimate an interregional system for the 27 states of the Brazilian 

economy, the TUPI (Guilhoto et al, 2017) and the of IIOAS (Haddad et al 2017); subsequently, the 

interregional systems estimated from the IIOAS and the TUPI are compared in order to identify the main 

differences existing in holistic and partitive terms. The results show that, despite significant differences, 

mainly in partitive terms, in general the choice between the two methods does not compromise the overall 

results of the input-output analysis. However, for specific studies that involve a particular industry or region 

the analyst must be aware that possible differences may arise, as they are pointed out in the paper. 
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1. Introdução 

Muito se avançou desde as primeiras incursões de Isard (1951) e Leontief et al. (1953) em extensões 

regionais e inter-regionais de modelos de insumo-produto. Porém, desde o início, a escassez de 

informações, bem como o alto custo para obtê-las através de dados estritamente censitários, principalmente 

no que tange aos fluxos inter-regionais de comércio, têm sido os principais obstáculos para a estimação de 

sistemas inter-regionais de insumo-produto. Isso fez com que os chamados métodos não censitários de 

estimação de sistemas inter-regionais ganhassem muita popularidade acadêmica (ROUND, 1983). 

A construção de sistemas regionais e inter-regionais de insumo-produto é objeto de pesquisas 

nacionais e internacionais. Algumas experiências mais recentes incluem: (i) Zhang, Shi e Zhao (2015), que 

construíram um sistema inter-regional de insumo-produto para 30 províncias chinesas para o ano de 2002; 

(ii) Tobben e Kronenberg (2015), que desenvolveram uma atualização do método CHARM (Cross-hauling 

adjusted regionalization Method) para mais de duas regiões e posteriormente fizeram um estudo de caso 

para o estado alemão de Baden-Wurtemberg; (iii) Flegg et al. (2016), que utilizam uma variação do 

quociente locacional para estimar uma matriz regional para a província de Córdoba na Argentina, e 

comparam essa estimação com outros métodos disponíveis; e (iv) Haddad et al. (2016), que construíram 

um sistema inter-regional de insumo-produto para a Colômbia com 33 regiões agregadas em sete setores, 

também sob condições de informação limitada. 

No que diz respeito ao Brasil, vários esforços têm sido feitos nesse sentido. Entre eles podem-se 

destacar: (i) Guilhoto et al. (2010) construíram um sistema inter-regional de insumo-produto para os estados 

do Nordeste brasileiro; (ii) Domingues e Haddad (2002)  desenvolveram um sistema inter-regional para 

Minas Gerais e o restante do Brasil; (iii) Porsse, Haddad e Pontual (2003) estimaram uma matriz inter-

regional para o Rio Grande do Sul e o restante do Brasil; (iv) Ichihara e Guilhoto (2008) estimaram um 

sistema intermunicipal de insumo-produto para os municípios do estado de São Paulo; e (v) Guilhoto e 

Sesso Filho (2005b) construíram um sistema inter-regional para os 9 estados de atuação do Banco da 

Amazônia e o restante do Brasil para o ano de 1999. 

Os trabalhos anteriormente descritos são estimações de sistemas inter-regionais, municipais ou 

apenas para uma parte dos estados brasileiros. No que se refere à construção de um sistema inter-regional 

para todos os estados do Brasil, como é o caso do presente estudo, as iniciativas são escassas. Pode-se 

mencionar Haddad, Gonçalves Jr e Nascimento (2017) que utilizaram o método Interregional Input-Output 

Adjustment System - IIOAS para estimar um sistema inter-regional de insumo-produto para as 27 UFs 

brasileiras com 68 setores e 128 produtos. E Guilhoto et al. (2017) que estimaram um sistema inter-regional 

de insumo-produto também para as 27 UFs brasileiras, com 68 setores e 128 produtos, utilizando o método 

Tabelas de Usos e Produção Inter-regionais - TUPI.  

Barros e Guilhoto (2014) também estimaram um sistema inter-regional de insumo-produto para 25 

Unidades da Federação para o ano de 1959 com 33 setores. Além disso, houve uma tentativa do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que foi interrompida em 2013 sem a construção do sistema inter-

regional3. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar as diferenças entre os sistemas inter-

regionais de insumo-produto, construídos para as 27 UFs brasileiras, a partir dos métodos TUPI e IIOAS. 

Essas diferenças serão mensuradas em termos partitivos e holísticos. Desta forma, pretende-se constatar se, 

sistemas subnacionais construídos para o mesmo ano e o mesmo conjunto de regiões, utilizando os dois 

referidos métodos, geram resultados divergentes na análise de insumo-produto. 

Para isso, afora esta introdução, o presente artigo está dividido em quatro seções. Na segunda seção 

são descritos os métodos de estimação de sistemas inter-regionais de insumo-produto TUPI e IIOAS. A 

terceira seção apresenta as técnicas utilizadas na comparação entre os sistemas inter-regionais estimados a 

partir do TUPI e do IIOAS. Os resultados são apresentados na quarta seção e a quinta seção traz as 

considerações finais. 

 

                                                           
3 Mais informações em: http://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_content&view=article&id=98:matriz-

insumo-produto-regional&catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206 
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2. Descrição dos Métodos TUPI e IIOAS 

No Brasil, como em outros países do mundo, a restrição de informações para a construção de um 

sistema interestadual de insumo-produto é patente. Por isso, a necessidade da combinação de dados oficiais, 

provenientes das Contas Regionais e de pesquisas realizadas por órgãos como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, às técnicas não censitárias de estimação de sistemas inter-regionais de 

insumo-produto.  

Nesse contexto, esta seção, baseada em Guilhoto et al. (2017) e Haddad, Gonçalves Junior e 

Nascimento (2017), se dedica a apresentação dos métodos TUPI e IIOAS. Os referidos métodos são 

desenvolvidos combinando as abordagens top-down e bottom-up. Desta forma, as informações 

subnacionais, utilizadas para captar peculiaridades de cada região subnacional, são combinadas às 

informações contidas nas matrizes nacionais de usos, produção, importações e impostos, garantindo a 

consistência dos sistemas estimados com as informações nacionais. Além disso, o TUPI e o IIOAS utilizam 

técnicas híbridas, combinando dados oficiais a dados estimados, para a construção do sistema inter-regional 

para as 27 UFs. 

Ambos os métodos foram aplicados na construção de um sistema inter-regional de insumo-produto 

para as 27 UFs brasileiras, a partir do sistema de insumo-produto nacional para o ano de 2011, desagregado 

em 68 setores e 128 produtos. O sistema nacional de insumo-produto é composto da (i) Matriz de Produção; 

(ii) Matriz de Usos; (iii) Matriz de Importações; (iv) Matriz de Impostos e foi obtido aplicando-se o método 

apresentado por Guilhoto e Sesso Filho (2005a) e Guilhoto e Sesso Filho (2010), baseado nas Matrizes de 

Usos e Produção Nacionais. 

As bases de dados utilizadas no processo de desagregação das matrizes nacionais em um sistema 

inter-regional são provenientes das Contas Regionais e de pesquisas oficiais, realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essas informações são comuns ao TUPI e o IIOAS, o que 

garante que as diferenças entre os dois sistemas inter-regionais de insumo-produto estimados sejam apenas 

provenientes das especificidades na aplicação de cada método. 

2.1.O Método de Construção das Tabelas de Usos e Produção Inter-regionais – TUPI 

O processo de estimação se inicia pela Matriz de Produção. A Matriz de Produção nacional informa 

o que cada indústria (setor) da economia produz de cada produto no país. O primeiro passo para a construção 

das Matrizes de Produção para as UFs é a estimação dos Valores Brutos da Produção (VBPs) regionais para 

os 68 setores e 128 produtos, utilizando-se as Contas Regionais e as pesquisas oficiais publicadas pelo 

IBGE. 

Inicialmente, as matrizes de produção das UFs mantêm a mesma estrutura da Matriz de Produção 

nacional, ou seja, a produção de cada produto por cada setor nos estados segue a mesma proporção nacional. 

Para isso são construídos os Coeficientes Nacionais de Produção 
N

sxpCP , conforme a Equação: 

))((*
68

1





s

sp

N

sxp

N

sxp mpdiaginvMPCP       ∀ s = 1, ..., 68 e p = 1,...,128; (1) 

Em que s são os setores p os produtos; 
N

sxpMP é a Matriz de Produção nacional; spmp é cada elemento 

sp da Matriz de Produção nacional. 

Em seguida, os VPBs de cada setor em cada UF são multiplicados pelos 
N

sxpCP para a primeira 

estimativa das Matrizes de Produção regionais (
UF

sxpMP ), conforme a Equação: 

N

sxp

UF

s

UF

sxp CPVBPdiagMP *)(       ∀ s = 1, ..., 68 e p = 1,...,128; (2) 

Em que UF

sVBP  são os Valores Brutos de Produção setoriais de cada UF.  

Posteriormente, utiliza-se o procedimento iterativo RAS para garantir a consistência das Matrizes 

de Produção regionais com as Contas Regionais e a Matriz de Produção nacional. Esse procedimento altera 

a hipótese inicial segundo a qual as estruturas de produção regionais são as mesmas da estrutura nacional. 

O próximo passo é a construção das Matrizes de Usos (produto x setor) para as 27 UFs. As Matrizes 

de Usos são responsáveis por fornecer a quantidade de produtos que cada setor utiliza como insumo para 

realizar a sua produção.  
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Os VBPs, por produto e por setor, já são conhecidos das Matrizes de Produção regionais, 

anteriormente estimadas. A participação de cada estado nas importações nacionais é obtida através do 

Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior - AliceWeb4. Para os produtos que não possuem 

informações disponíveis no AliceWeb, como é o caso de alguns serviços, utiliza-se a relação: 

N

p

N

p

UF

p

UF

pN

p

UF

p
dz

dz
mm




  

 

(3) 

Em que 
UF

pm  é a importação do produto p na UF; 
N

pm  é a importação nacional do produto p; 
UF

pz é 

a demanda intermediária do produto p na UF; 
N

pz   é a demanda intermediária do produto p nacionalmente; 

UF

pd é a demanda final do produto p na UF e 
N

pd  é a demanda final do produto p nacionalmente. 

Pelo sistema AliceWeb sabe-se quais produtos estão sendo importados por cada UF, porém, não se 

sabe quais setores das respectivas UFs estão importando, nem se essa importação é para Consumo 

Intermediário ou Demanda Final. Para solucionar esse problema, assume-se inicialmente que a utilização 

de produtos importados pelos setores de todas as UFs segue a mesma estrutura nacional, tanto para o 

Consumo Intermediário quanto para a Demanda Final.  

Para isso, são construídos os Coeficientes Nacionais de Importação (
N

ixjCimp ) utilizando-se a Matriz 

nacional de Importações (produto x setor), construída pelo método Guilhoto e Sesso Filho (2005a) e 

Guilhoto e Sesso Filho (2010): 

N

pxs

s

ps

N

pxs MimpmimpdiaginvCimp *))((
68

1




  (4) 

Em que 
N

pxsMimp é a Matriz nacional de Importações e psmimp é cada elemento da referida matriz. 

Em seguida os coeficientes nacionais de importação são multiplicados pelas importações por produto de 

cada UF (
UF

pximp 1 ),: 

N

pxs

UF

px

UF

pxs CimpimpdiagMimp *)( 1  (5) 

Dessa forma, obtém-se 27 matrizes de importações regionais, as quais adotam a mesma estrutura 

nacional. Em seguida as Matrizes de Importações regionais são ajustadas pelo método RAS, garantindo 

que: (i) a participação nacional de cada UF na importação de cada produto seja mantida; e (ii) a soma das 

importações de cada setor em cada UF seja a mesma da importação de cada setor nacionalmente. 

Posteriormente, o vetor de importações setoriais que compõe a Matriz de Usos de cada UF é obtido 

pela multiplicação: 
UF

xsxp

UF

xs MimpeVimp 111 *'  (6) 

Em que UF

xsVimp1 é o vetor de importações setoriais para cada UF e xpe 1' é um vetor linha de uns. 

Os elementos do Valor Adicionado (Remunerações e Excedente Operacional Bruto - EOB), por 

setor e por UF, são estimados utilizando como base as Contas Regionais e pesquisas oficiais como a 

Pesquisa Nacional por Amostras de domicílios - PNAD e a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 

Os Impostos Indiretos Líquidos (IIL), são obtidos para cada UF a partir de dados da Receita Federal, 

Tesouro Nacional, Previdência Social, Caixa Econômica Federal, FINBRA e ANP (Royalties). 

Posteriormente, para a desagregação em 68 setores de atividade são utilizadas as mesmas proporções entre 

Valor Bruto de Produção e ILL existentes na Matriz de Usos nacional. 

Assim, diante dos procedimentos descritos estimou-se: (i) os VBPs regionais; (ii) os elementos do 

VA; (iii) as importações do restante do mundo; e (iv) os impostos indiretos líquidos para cada UF. De modo 

                                                           
4 O referido sistema divulga as estatísticas brasileiras de exportação e importação. Tem como base de dados o Sistema Integrado 

de Comércio Exterior (SISCOMEX), vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e é responsável 

pela administração do comércio exterior brasileiro. Essa base de dados é gratuita e pode ser acessada pelo site 

http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/. 
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que as seguintes condições devem ser respeitadas: (i) o VBP nacional deve ser igual à soma dos VBPs das 

UFs; (ii) Importações + IIL + VA = PIB pela ótica da renda; (iii) VBP - Importações - IIL - VA = ∑CI, o 

qual se refere ao vetor linha correspondente à soma ao longo das colunas do Consumo Intermediário de 

todos os setores.  

A Demanda Final é composta dos cinco elementos, além da variação de estoques, a saber: (i) 

Exportações; (ii) Consumo das Famílias; (iii) Consumo das Instituições sem Fins Lucrativos (ISFL); (iv) 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF); e (v) Gastos do Governo. 

As informações sobre as exportações são obtidas através do Alice Web. Para os produtos cujos 

dados não estão disponíveis no AliceWeb, como é o caso de alguns serviços, utiliza-se a seguinte relação: 

N

p

UF

pN

p

UF

p
x

x
ee   

 

(7) 

Em que 
UF

pe são as exportações regionais do produto p; 
N

pe as exportações nacionais do produto p; e  

UF

px e
N

px são respectivamente a produção bruta total regional e nacional. 

O Consumo das Famílias, por UF e por produto, é auferido a partir da desagregação do Consumo 

das Famílias, presente na Matriz de Usos nacional. Para isso, utiliza-se a participação de cada UF no 

consumo das famílias de cada produto, de acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar - POF. 

O Consumo das Instituições sem Fins Lucrativos por UF é calculado por meio de uma média simples 

entre a participação de cada UF no VBP dos seguintes setores: (i) Arte, cultura, esporte e recreação e outras 

atividades de serviços (proveniente das Contas Regionais); (ii) e Organizações Associativas e Outros 

Serviços Pessoais (proveniente das Matrizes de Produção de cada UF, já estimadas). 

A obtenção dos dados referentes à FBCF por UF segue o procedimento: (i) faz-se a média simples 

entre a participação das UFs no VBP nacional da Construção Civil e no Excedente Operacional Bruto 

(EOB) nacional, no intuito de obter, a partir da FBCF nacional, o total de FBCF para cada UF; (ii) em 

seguida distribui-se o total de FBCF entres os setores das UFs utilizando a estrutura do vetor de EOB da 

respectiva UF, anteriormente estimado; (iii) torna-se necessário abrir o valor de FBCF de cada setor em 

cada UF nos 128 produtos, isto é cada vetor linha de FBCF setorial das UFs precisa se tornar uma matriz 

(produto x setor), para isso, utiliza-se a matriz de absorção de investimentos abordada em Miguez et al. 

(2017): 

Em que 
N

pxsMinv é a matriz de investimentos; e psinvest é cada elemento desta matriz de 

investimentos, UF

xsfbck1 é o vetor de formação bruta de capital fixo setorial para cada UF, e 
UF

xpfbcf1  é o vetor 

de formação de capital fixo por produto que será inserido na Matriz de Usos de cada UF. Em seguida utiliza-

se um procedimento RAS para garantir a consistência com as matrizes nacionais. 

Os Gastos do Governo das UFs são estimados com base na participação de cada UF no PIB da 

administração pública, divulgados pelo IBGE nas Contas Regionais. Essa participação é aplicada ao valor 

nacional dos Gastos do Governo, disponível na Matriz de Usos nacional5.  

O próximo elemento da Matriz de Usos a ser abordado é o Consumo Intermediário - CI (produto x 

setor). Primeiramente, calculam-se os fluxos intrarregionais utilizando o Cross Industries Locational 

Quotient – CIQ. 
















N

s

UF

s

N

p

UF

pUFUF

ps
xx

xx
CIQ

/

/
,

 (11) 

                                                           
5 Além dos componentes anteriormente citados, a Demanda Final ainda apresenta a variação de estoques, mas esse componente 

será tratado posteriormente. 

))((*
128

1





p

ps

N

pxs

N

pxs investdiaginvMinvCMinv  
(8) 

)(* 1

UF

xs

N

pxs

UF

pxs fbckdiagCMinvFBCF   (9) 

11 '* sx

UF

pxs

UF

xp eFBCFfbcf   (10) 
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Em que UF

px e N

px  são os produtos totais regionais e nacionais do produto p, respectivamente; 
UF

sx e 

𝑥𝑠
𝑁 são os produtos regionais e nacionais do setor s, respectivamente. 

O critério de ajuste do coeficiente nacional para o regional não é o mesmo para todos os produtos, 

pois é preciso considerar o potencial de comércio de cada produto, conforme a Equação: 


















)...(................

)...()...).((
,

XCIQseXa

XCIQseaCIQ
a

UF

ps

N

ps

UF

ps

N

ps

UF

psUFUF

ps
 (12) 

Para os setores referentes à (i) Agricultura, (ii) Extração Mineral e (iii) Manufaturas, assume-se X 

= 0,95. Para os setores de (i) Administração Pública, (ii) Organizações Associativas e Serviços Pessoais; 

(iii) Serviços Domésticos, assume-se que X = 1. Para os demais setores, X = 0,9. 

Após a estimação dos coeficientes intrarregionais para as 27 UFs (AUF,UF), calculam-se os fluxos 

inter-regionais. Inicialmente, estimam-se as matrizes de coeficientes técnicos correspondentes aos fluxos 

de cada UF com o restante das UFs (RUFs), ou restante do país, conforme a Equação: 
UFRUFUFUFN AAA ,,   (13) 

Em que AN é a matriz nacional de coeficientes técnicos; AUF,UF é a matriz intrarregional de 

coeficientes técnicos para cada UF, já estimada; ARUF,UF é a matriz inter-regional, que apresenta os 

coeficientes derivados do comércio do restante das UFs com cada UF. 

A próxima etapa é identificar a origem dos fluxos de compra de cada UF que compõe o agregado, 

aqui chamado de “restante das UFs”. Isto é, cada uma das 27 matrizes inter-regionais ARUF,UF será 

desagregada para cada uma das outras 26 UFs. Para isso, utiliza-se a Equação: 

UFD

p

N

p

UFO

pUFDUFO

p
XX

X
Partic


  (14) 

Em que UFDUFO

pPartic   é a participação da UF de origem nas compras da UF de destino; UFO

pX  é a 

produção total do produto p na UF de Origem; UFD

pX  é a produção total do produto p na UF de Destino; 

N

pX é a produção total Nacional do produto p. 

Obtida a matriz a inter-regional para cada uma das UFs, normalizam-se as mesmas pela coluna, de 

modo que a soma de cada uma das colunas seja igual a um. Os fluxos em valores monetários são obtidos 

pela multiplicação dessas matrizes pelo consumo intermediário setorial de cada UF, conforme a Equação: 

)(* 1

UF

xs

UF

pxs

UF

pxs CITdiagCICICII   (15) 

Em que 
UF

pxsCII é o consumo intermediário inter-regional em valores monetários para cada UF; 

UF

pxsCICI é o coeficiente inter-regional de consumo intermediário para cada UF; 
UF

xsCIT1 é o consumo 

intermediário total de cada setor em cada UF, que por sua vez é calculado conforme a Equação: 
UF

xs

UF

xs

UF

xs

UF

xs

UF

xs importILLVAVBPCIT 11111   (16) 

Em que 
UF

xsVBP1 é o Valor Bruto de Produção para cada setor s em cada UF; 
UF

xsVA1 é o Valor 

Adicionado para cada setor s em cada UF; UF

xsILL1  são os Impostos Indiretos Líquidos; 
UF

xsimport1  são as 

importações de cada setor em cada UF, ambos já estimados anteriormente. 

No que diz respeito aos fluxos inter-regionais da Demanda Final, no presente método assume como 

hipótese a existência de fluxos apenas para o Consumo das Famílias e para a FBCF. Utiliza-se o método 

do Quociente Locacional Simples (QL) para a estimação dos fluxos intrarregionais e inter-regionais desses 

elementos da Demanda Final, utilizando os mesmos critérios do consumo intermediário. 

Por fim, a Variação de Estoques é obtida por resíduo. No entanto, podem ser necessários alguns 

ajustes nessa diferença. Alguns dos critérios de ajuste são: (i) se na matriz nacional, para um dado setor, a 

variação de estoques é zero, então na matriz inter-regional estimada esse mesmo elemento deve ser zero 

para todos os estados. Nesse caso, se houver algum saldo nessa conta, o mesmo deve ser redistribuído ao 

longo da linha do Consumo Intermediário e da Demanda Final; (ii) é tolerada uma diferença entre a 
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Variação de Estoque da matriz nacional e a de cada UF de 20%. Diferenças maiores são distribuídas para 

outros setores6. 

Assim, após a estimação das 27 Matrizes de Produção (setor x produto) para cada uma das Unidades 

da Federação e da Matriz de Usos regionais e inter-regionais (produto x setor), finalmente a Matriz Inter-

regional de Insumo-produto (setor x setor) poderá ser calculada, utilizando os coeficientes das matrizes de 

produção regionais, que indicam a participação percentual de cada produto na produção de cada setor. 

2.2. Interregional Input-Output Adjustment System – IIOAS 

Para a estimação do sistema inter-regional utilizando o IIOAS, além dos dados nacionais, são 

utilizadas as seguintes informações: (i) valor bruto da produção (por UF e por setor) – VBPR; (ii) 

exportações (por UF e por setor) – XR; (iii) valor adicionado (por UF e por setor) – VAR; (iv) investimento 

total por UF – INVTR; (v) consumo total das famílias por UF –CFTR; e (vi) total de gastos do governo por 

UF – GGTR. Todas essas informações são as mesmas utilizadas para a construção do TUPI.  

Uma etapa fundamental no processo de construção do IIOAS é a estimação das matrizes de 

comércio interestaduais. Para tanto, é necessário calcular (i) a demanda regional doméstica; (ii) a demanda 

regional externa; e (iii) a oferta regional. 

Para a obtenção da demanda regional por produtos domésticos, são construídos os coeficientes para 

cada usuário, partindo da Matriz de Usos nacional (setor x setor): 
1ˆ*  j

DOM

ixj

DOM

ixj XZCCI  (17) 

Em que 
N

ixjCCI é o coeficiente nacional de consumo intermediário de insumos domésticos, ZDOM é a 

matriz de elementos do consumo intermediário de insumos domésticos, e Xj é o vetor de valor bruto da 

produção setorial. Os coeficientes também são calculados para os elementos da demanda final. 

N

DOM

iDOM

ix
INVT

inv
CINV 1

; 
N

DOM

iDOM

ix
CFT

cf
CCF 1

; 
N

DOM

iDOM

ix
GGT

gg
CGG 1

 

 

(18) 

Em que 
DOM

iinv , 
DOM

icf  e 
DOM

igg  são, respectivamente, cada elemento i dos vetores de 

investimentos (FBCF), consumo das famílias e gastos do governo, na Matriz de Usos, e INVTN, CFTN, 

GGTN são respectivamente os valores totais (incluindo os impostos) de investimentos, consumo das famílias 

e gastos do governo na mesma matriz nacional. 

A demanda por produtos domésticos em cada UF é então obtida multiplicando-se os coeficientes 

anteriormente criados pelo: (i) valor bruto de produção por UF e por setor – VBPR; (ii) investimento total 

por UF – INVTR; (iii) consumo total das famílias por UF –CFTR; e (iv) total de gastos do governo por UF 

– GGTR. 

)(* 1

, R

ix

DOM

ixj

DOMR

ixj VBPdiagCCICI   ∀ i, j = 1, ..., 68 e ∀ R = 1,..., 27 (19) 

R

x

DOM

ix

DOMR

ix INVTCINVINV 111

,

1 *  ∀ i = 1, ..., 68 e ∀ R = 1,..., 27 (20) 

R

x

DOM

ix

DOMR

ix CFTCCFCF 111

,

1 *  ∀ i = 1, ..., 68 e ∀ R = 1,..., 27 (21) 

R

x

DOM

ix

DOMR

ix GGTCGGGG 111

,

1 *  ∀ i = 1, ..., 68 e ∀ R = 1,..., 27 (22) 

Em que 
DOMR

ixjCI ,
é o consumo intermediário de produtos domésticos em cada região R, 

DOMR

ixINV ,

1  

é o consumo de bens de capital produzidos no país, em cada região R, 
DOMR

ixCF ,

1 é o consumo das famílias 

de produtos nacionais, em região R ,e 
DOMR

ixGG ,

1 são os gastos do governo em produtos domésticos, em cada 

região R. Posteriormente, a demanda total por produtos domésticos é obtida somando: 

DOMR

ix

DOMR

ix

DOMR

ix

j

DOMR

ixj

R

ix GGCFINVCIDEMDOM ,

1

,

1

,

1

68

1

,

1 


 
∀ i = 1, ..., 68 ∀ R = 1,..., 27 

 

(23) 

                                                           
6 Também é feito um ajuste dos fluxos de comércio inter-regional aos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ. Os detalhes desse ajuste podem ser vistos em Guilhoto et al. (2017). 
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No que diz respeito à demanda por produtos importados, o procedimento é similar. São construídos 

coeficientes geradores de demanda por produtos importados a partir do cálculo da participação de cada 

elemento da matriz nacional de importações nos totais de cada coluna da Matriz de Usos nacional e 

posteriormente feita a multiplicação pelos totais regionais, como no caso da demanda doméstica. 

A demanda por produtos importados por região é então calculada pela soma: 

IMPR

ix

IMPR

ix

IMPR

ix

j

IMPR

ixj

R

ix GGCFINVCIDEMIMP ,

1

,

1

,

1

68

1

,

1 


 
∀ i = 1, ..., 68 ∀ R = 1,..., 27  

(24) 

Essa regionalização é consistente com os valores das matrizes nacionais, isto é, a soma de 
R

ixDEMDOM 1  para todo R deve ser igual ao VBP de cada setor na Matriz de Usos nacional, descontando as 

exportações. Além disso, a soma de 
R

ixDEMIMP 1  para todo R deve ser igual ao total importado por setor na 

matriz nacional de importação. 

Colocando lado a lado os vetores de demanda por produtos domésticos 
R

ixDEMDOM 1 para todo R, 

tem-se uma matriz de dimensões (ixR) em que cada linha dessa matriz representa a demanda doméstica de 

um setor i por cada uma das 27 UFs – ixRDEMDOM .  

Já para a demanda por produtos importados, 
R

ixDEMIMP 1 , colocando-se lado a lado cada vetor R, 

tem-se uma matriz (ixR) em que cada linha representa o total de importações de um setor i por cada região 

R – ixRDEMIMP . 

A próxima etapa é estimar a oferta doméstica setorial – OFDOM em cada UF, que é obtida pela 

diferença entre o VBPR por setor de cada UF e as exportações XR por setor em cada UF. 
R

ix

R

ix

R

ix XVBPOFDOM 111   ∀ i = 1, ..., 68 e ∀ R = 1,..., 27 (25) 

Colocando-se lado a lado cada vetor R, tem-se uma matriz (ixR) em que cada linha representa o total 

ofertado domesticamente por cada setor i em cada região R.  

Posteriormente são construídas, para cada setor i, matrizes de participação no fluxo de comércio 

interestadual (SHIN), que representam as participações de cada UF no total do comércio doméstico para 

cada setor i. Considerando as UFs de origem, s, e destino, d, são construídas 68 matrizes (uma para cada 

setor) de dimensão (27x27). 

Utilizaram-se duas equações para a construção das referidas participações. A Equação 26 foi 

utilizada para o cálculo do valor inicial da participação do comércio intraestadual na demanda regional, ou 

seja, a diagonal principal das matrizes de comércio. A Equação 27 foi utilizada para estimar os fluxos de 

comércio interestaduais. Ambas as equações são baseadas em Dixon e Rimmer (2004). 

F
diDEMDOM

diOFDOM
MinddiSHIN *1,

),(

),(
),,(









  

 

(26) 

Em que SHIN(i,d,d) é a participação do setor i no comércio nacional que é realizada dentro de cada 

UF, o  fator (F) dá a dimensão do potencial de comércio de cada setor. Para os setores 1 a 36, que 

representam, em termos gerais, a produção agropecuária e industrial, utilizou-se F = 0,5.  Já para os setores 

37 a 68, que representam basicamente os setores de comércio e os serviços, utilizou-se F = 0,95. O comércio 

interestadual é definido pela Equação: 





























































































27

,1
27

1

27

1

),(

),(
.

),(

1

),,(1
*

),(

),(
.

),(

1
),,(

djj

k

k

kiOFDOM

jiOFDOM

djimped

ddiSHIN

kiOFDOM

siOFDOM

dsimped
dsiSHIN

 

 

 

(27) 
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Em que SHIN (i,s,d) é a participação do fluxo de comércio do setor i com origem na UF s e destino 

na UF d; e a impedância é o tempo médio de viagem entre as UFs, considerando todos os modais. Depois 

de consolidadas, a soma de cada coluna de cada matriz SHIN, gerada para cada setor, é sempre igual a 1. 

Após a obtenção das matrizes SHIN de participações para cada setor i (com i = 1, ..., 68) foram 

construídas as matrizes de comércio, multiplicando-se cada SHIN(i,s,d), (em que para s=d utiliza-se 

SHIN(i,d,d)) por seu respectivo valor de referência i na matriz ixRDEMDOM . 

)]:1,([*),,( RiDEMDOMdiagdsiSHINTRADE ixR

sd

i   ∀ i = 1, ..., 68  (28) 

Em que 
sd

iTRADE  são as i matrizes de comércio com origem na região s e destino na região d. Em 

seguida utiliza-se um procedimento RAS para que a matriz de participações convirja ao longo da linha com 

a oferta, e da coluna com a demanda do setor i para cada par (s,d). Posteriormente ao RAS inclui-se em 

cada 
sd

iTRADE  sua respectiva linha i da matriz ixRDEMIMP , incluindo o exterior nas regiões de origem, s.7 

As 68 matrizes de comércio estimadas são, por construção, consistentes com a oferta e a demanda 

nacional em cada um dos setores. Após a inclusão da linha referente às importações, as 
sd

iTRADE  revelam 

o quanto cada estado brasileiro vende para cada um dos outros estados, e compra de cada um dos outros 

estados e do exterior. No entanto, não se sabe no estado de destino, se o produto foi adquirido para consumo 

intermediário (e nesse caso, que setor adquiriu o produto) ou se o produto foi adquirido por um dos usuários 

da demanda final.  

Para resolver essas questões utiliza-se uma hipótese presente originalmente no modelo 

multirregional de Chenery-Moses, proposto por Chenery (1956) e Moses (1955) em que se utiliza o mesmo 

coeficiente de comércio para qualquer que seja o setor ou usuário na região de destino. 

A primeira etapa do processo de regionalização é calcular, a partir das matrizes 
sd

iTRADE , 

construídas e balanceadas pelo método RAS, uma nova matriz de participações comerciais SHIN_N, para 

cada setor i: 

)]}([{*_
27

1





s

sd

i

sd

i

i

sxd tradediaginvtradeNSHIN  (29) 

Em que 
sd

itrade  é cada elemento da matriz 
sd

iTRADE , com s representando as 28 regiões de origem 

(27 nacionais + exterior) e d as regiões de destino (27 nacionais). Posteriormente são utilizados os 

elementos da Matriz de Usos nacional (setor x setor) para construir os coeficientes nacionais de consumo 

intermediário CCN, investimento CINVN, consumo das famílias CCFN e gastos do governo CGGN. Para o 

consumo intermediário: 
1

1 )(*  N

xj

IMPDOM

ixj

N

ixj diagCTZCC  (30) 

Em que, 
IMPDOM

ixjZ 
 é uma matriz de consumo intermediário onde cada elemento ij é resultado da 

soma das fontes: doméstica (da Matriz de Usos nacional) e importados (da matriz de importação nacional) 

e 
N

jCT é o vetor com o consumo intermediário total para cada setor de destino j. O consumo intermediário 

total na matriz é o resultado da subtração: 
N

xj

N

xj

N

xj VAVBPCT 111   (31) 

Em que, 
N

xjVBP1 é o valor bruto de produção nacional para cada setor j e 
N

xjVA1 é o valor adicionado 

nacional para cada setor j. No que diz respeito aos elementos da demanda final, divide-se cada elemento de 

cada vetor da demanda final, pelo seu respectivo total (incluindo importação e impostos indiretos), obtendo-

se respectivamente o coeficiente de investimento, o coeficiente de consumo das famílias e o coeficiente de 

gastos do governo: 

N

IMPDOM

iN

ix
INVT

inv
CINV



1
; 

N

IMPDOM

iN

ix
CFT

cf
CCF



1
; 

N

IMPDOM

iN

ix
GGT

gg
CGG



1
 

 

(32) 

                                                           
7 Isso faz com que as regiões de destino sejam d = 27 UFs e as regiões origem s = 28, representadas pelas 27 UFs + exterior.  
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Em que, 
IMPDOM

iinv 
 é cada valor no vetor de investimento, 

IMPDOM

icf 
 é cada valor no vetor de 

consumo das famílias e 
IMPDOM

igg 
 é cada valor no vetor de gastos do governo (considerando as fontes 

doméstica + importada) e INVTN, CFTN e GGTN são respectivamente o total das colunas de investimento 

(FBCF), consumo das famílias e gastos do governo na Matriz de Usos nacional8.  

Em seguida, são construídos os coeficientes regionais. Para o cômputo das participações do 

consumo intermediário regional – RCC, inicialmente as 68 matrizes SHIN_N (que representam, para cada 

setor da economia, a proporção dos fluxos de comércio entre cada região de origem e destino) são 

transformadas em 28 matrizes SHIN_S de dimensões 68x27 (que representam, para cada origem, inclusive 

o exterior, a proporção de consumo de cada setor em cada região de destino). Cada uma das 28 matrizes 

SHIN_S representa uma região de origem de comércio: em suas linhas estão dispostos os 68 setores da 

economia, e em suas colunas as 27 regiões de destino dos fluxos de comércio.  

Para a construção do RCC, cada coluna de cada uma das 28 matrizes SHIN_S é então diagonalizada 

e multiplicada por 
N

ixjCC : 

N

ixj

sd

ixj CCdiSSHINdiagRCC *));:1(_(  ∀ d = 1, ..., 27 e ∀ s = 1,..., 28 (33) 

Em que s são as 28 regiões de origem e d são as 27 regiões de destino. A partir da Equação 33 pode-

se então construir, para cada uma das 28 regiões de origem, 27 matrizes de destino, num total de 756 

matrizes de dimensão 68x68, que representam a participação de cada um dos setores no consumo 

intermediário em cada uma das regiões de destino. 

No que diz respeito aos elementos da demanda final, o procedimento é semelhante. No entanto, são 

construídos, para cada região s, 27 vetores 68x1, referentes às participações de cada uma das 27 regiões de 

destino d na aquisição da produção de cada um dos 68 setores.  

A demanda final por investimento para cada região é: 
N

ix

sd

ix CINVdiSSHINdiagRCINV 11 *));:1(_(  
 

∀ d = 1, ..., 27 ∀ s = 1,..., 28 (34) 

A demanda final para o consumo das famílias para cada região é: 
N

ix

sd

ix CCFdiSSHINdiagRCCF 11 *));:1(_(  ∀ d = 1, ..., 27 e ∀ s = 1,..., 28 (35) 

A demanda final do governo para cada região é: 
N

ix

sd

ix CGGdiSSHINdiagRCGG 11 *));:1(_(  ∀ d = 1, ..., 27 e ∀ s = 1,..., 28 (36) 

Para obter-se a participação regional dos impostos indiretos pagos por cada usuário do sistema, são 

construídos coeficientes a partir da matriz nacional de impostos. Estes coeficientes são calculados para o 

consumo intermediário, o investimento e o consumo das famílias9. Utiliza-se as proporções da matriz 

SHIN_S para a regionalização, da mesma forma já descrita para o consumo intermediário. 

A transformação dos coeficientes regionais em fluxos monetários entre as regiões é feita 

multiplicando estes coeficientes pelos valores regionais anteriormente calculados. 

No sistema inter-regional de insumo-produto, o valor bruto da produção regional, VBPR, precisa ser 

igual à demanda total de cada região DTR. Essa conferência pode ser feita utilizando-se a equação do valor 

bruto de produção regional: 

 
 


68

1

68

1i

sd

j

i

sd

ixj

sd

ixj

R

j RVARTCRCVBP  

 

(37) 

Em que, 
R

jVBP  é o valor bruto de produção regional para cada setor j; 
sd

ixjRC  é a matriz de consumo 

intermediário regional; 
sd

ixjRTC  é a Matriz de Impostos indiretos que incidem sobre o consumo intermediário 

regional, e 
sd

jRVA  é o valor adicionado regional para cada setor j. A equação da demanda total dos usuários 

pode ser descrita como: 

                                                           
8 Considera-se o total da coluna incluindo as importações e os impostos. 
9 Para os gastos do governo os impostos são considerados zero. 
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68

1j

sd

i

sd

i

sd

i

sd

i

sd

ixj

R

i RGGXRRFCRINVRCDT  

 

(38) 

Em que R

iDT  é a demanda total regional do setor i; sd

iRINV  é a demanda por investimento por 

região; sd

iRFC  é o consumo das famílias por região; sd

iXR  são as exportações por região, e sd

iRGG  é o 

gasto do governo por região. Um ajuste pode ser feito para o caso da existência de variação de estoques, 
R

iVE , completando o sistema: 

RRR

i DTVBPVE  '  (39) 

A próxima seção traz a descrição das técnicas utilizadas para a comparação dos dois sistemas inter-

regionais estimados para o Brasil para o ano de 2011, utilizando o TUPI e o IIOAS. O intuito é identificar 

as principais semelhanças e diferenças entre os sistemas estimados, a partir dos conceitos de acurácia 

partitiva e holística estabelecidos por Jensen (1980). 

 

3. Descrição das técnicas de comparação utilizadas 

A comparação de sistemas inter-regionais de insumo-produto pode ser feita considerando os 

conceitos de acurácia partitiva e holística, definidos por Jensen (1980). A acurácia partitiva foca sua atenção 

nos elementos das matrizes e considera a acurácia célula por célula.  A acurácia holística enfatiza a 

interpretação de um “retrato matemático” das relações econômicas. Quanto maior a proximidade entre os 

sistemas estimados, maior a acurácia. O objetivo é identificar se os métodos avaliam de maneira similar as 

peculiaridades econômicas das regiões no que diz respeito à estrutura produtiva. 

Diferente de trabalhos como os de Flegg et al. (2016) ou Tobben e Kronenberg (2015) em que existe 

uma matriz derivada de um censo, que serve de base para comparação, neste estudo não existe um “sistema 

inter-regional real” que possa servir de referência na identificação do método de estimação mais acurado. 

O objetivo principal é avaliar se os sistemas estimados por cada método são divergentes, o que significaria 

que a escolha do método pode influenciar os resultados da análise insumo-produto. 

Para avaliar o quanto os valores estimados por cada método estão próximos um do outro, em termos 

partitivos, serão utilizadas duas medidas que, de acordo com Lahr (2001) são recorrentes na literatura de 

insumo-produto. O Standardized Total Percentage Error – STPE e o Weighted Absolute Diference – WAD. 

Posteriormente, também será utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para analisar a correlação 

existente entre os fluxos de comércio entre as UFs, estimados pelo TUPI e pelo IIOAS. 

O STPE inicialmente utilizado por Leontief (1986) e posteriormente em trabalhos como os de Jalili 

(2000) e Lahr (2001) apresenta o erro percentual total padronizado e pode ser calculado: 

 

  


j i ij

j i ijij

a

aa
STPE

*

100  

 

(40) 

Em que ija é o i-ésimo elemento da j-ésima coluna da matriz de coeficientes técnicos A de dimensão 

(m x n) utilizada como referência, 
*

ija  é o mesmo elemento da matriz de coeficientes técnicos A* estimada. 

Para Wiebe e Lenzen (2016) uma característica do STPE é a não simetria, isto é, o valor percentual 

do erro pode ser diferente dependendo da matriz que é utilizada como base. Por isso, além do STPE 

tradicional, também será calculado: 

 
 






j iji ij

j i ijij

aa

aa
STPE

]2/)[(
100

*

*

 

 

(41) 

Desta forma, o resultado do STPE independe do método de estimação utilizado como referência ser 

o TUPI ou o IIOAS.  

O WAD, utilizado em Lahr (2001) foi desenvolvido para corrigir alguns problemas de outras 

medidas, como a não sensibilidade a valores mais altos e a existência de zeros nas matrizes, que torna 

algumas medidas indefinidas. É representado pela fórmula: 
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j i

ijij

j i

ijijijij

aa

aaaa

WAD
)(

*)(

*

**

 

 

(42) 

O termo )( *

ijij aa   pondera a diferença absoluta, de modo que os erros nos coeficientes maiores são 

enfatizados. Desta forma, o WAD é extremamente sensível a erros nas células com maior valor.  

A duas medidas anteriormente expostas foram utilizadas por apresentarem complementaridade entre 

si. O STPE não apresenta grande sensibilidade a altos valores das células comparadas, mas tem a vantagem 

de apresentar o erro de forma proporcional, ou seja, em porcentagem. O WAD apresenta grande 

sensibilidade a valores discrepantes, uma vez que a diferença entre os métodos de estimação é ponderada 

pelos valores dos coeficientes dos dois métodos. No entanto, como é uma medida absoluta, não apresenta 

resultados proporcionais, ou seja, em porcentagem. 

A acurácia holística será identificada por uma análise dos (i) multiplicadores de produção; (ii) uma 

decomposição do valor adicionado de cada UF entre a demanda final de cada UF; (iii) além de uma 

decomposição estrutural. 

Os multiplicadores de produção revelam os impactos diretos e indiretos na produção, necessários 

para atender a variação em uma unidade monetária na demanda final de cada setor em cada UF. O efeito 

multiplicador total da produção é então obtido pelas colunas da matriz inversa de Leontief10. O 

multiplicador de produção líquido, dá o efeito multiplicador descontado da injeção inicial e é obtido 

subtraindo-se a inversa de Leontief de uma matriz identidade de mesma dimensão. 
A análise da decomposição regional do Valor Adicionado, no que diz respeito à origem da demanda 

final complementa a análise dos multiplicadores de produção. Para Guilhoto, Siroen e Yucer (2013) a 

decomposição do Valor Adicionado - VA, por ser o valor adicional que os bens e serviços recebem quando 

são transformados no processo produtivo, pode ser uma medida melhor que a Produção Total para entender 

o impacto do comércio no emprego e no crescimento das regiões.  

Considerando que a demanda final (Y) inclui demandas domésticas (v) e do exterior (e), pode-se obter 

a decomposição do VA apenas pré-multiplicando a matriz inversa de Leontief pelo Coeficiente de Valor 

Adicionado – CVA diagonalizado, que consiste no VA dividido pela produção total.  

)(

)(

)(

)(

1

11

11111

1111111
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UFUFUFUFUF
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evvBCVA
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(43) 

Em que BCVA é o elemento da matriz Inversa de Leontief multiplicado pelo coeficiente de Valor 

Adicionado – CVA diagonalizado. Desta forma, pode-se calcular a proporção do Valor Adicionado de cada 

UF que está vinculada à demanda gerada por ela mesma, por cada uma das outras UFs e pelo exterior. 

Owen et al. (2014) e Owen (2017) empregaram a decomposição estrutural para analisar as variações 

nos resultados obtidos a partir da utilização de sistemas inter-regionais de insumo-produto, construídos para 

as mesmas regiões, aplicando metodologias distintas. Para isso, os autores utilizaram bases de dados 

mundiais como WIOD; EORA e GTAP. 

Para o presente estudo, a decomposição estrutural da mudança total (∆𝑥) no produto bruto entre os 

sistemas estimados pelo IIOAS e TUPI pode ser caracterizada como segue: 

    TTII YVYSLYVYSLx ****5,0   (Efeito tecnológico) 

+     TIIT YVYSLYVYSL ****5,0  (Efeito Estrutura da Demanda Final) 

+     YVYSLYVYSL IITT  ****5,0 (Efeito Volume da Demanda Final) 

 
 

(44) 

Em que: 

)]([* III YVdiaginvDFYS   (45) 

)]([* TTT YVdiaginvDFYS   (46) 

II DFeYV '*  (47) 

                                                           
10 Maiores informações acerca do cálculo dos multiplicadores de produção, consultar Miller e Blair (2009) 
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TT DFeYV '*  (48) 
IT LLL   (49) 

IT YSYSYS   (50) 
IT YVYVYV   (51) 

Em que TL é a inversa de Leontief utilizando o método TUPI; TDF é a demanda final utilizando o 

método TUPI; IL é a inversa de Leontief utilizando o método IIOAS; IDF é a demanda final utilizando o 

método IIOAS e e é um vetor linha de uns utilizado para a soma da demanda final nas colunas. 

Diante do exposto, o método de Decomposição Estrutural permite que se identifiquem as diferenças 

na produção total entre os sistemas inter-regionais de insumo-produto estimados a partir do TUPI e do 

IIOAS. Estas diferenças podem ser provenientes da tecnologia, da estrutura da demanda final, ou do volume 

da demanda final. 

Na presente análise, a soma dos três efeitos da decomposição estrutural será zero, pois os VBPs 

setoriais e regionais utilizados no TUPI e o IIOAS são iguais. No entanto, os fluxos de comércio 

intrarregionais e inter-regionais e os vetores de demanda final das matrizes estimadas pelos dois métodos 

são diferentes. Desta forma, é possível identificar cada efeito de forma independente. 

 

4. Resultados e discussões 

No que tange à comparação em termos partitivos, calculou-se o STPE e o WAD. O STPE aqui 

computado utilizou tanto os coeficientes técnicos do TUPI quanto os do IIOAS como base, bem como a 

média dos dois. O STPE calculado utilizando a média dos coeficientes do TUPI e do IIOAS como base 

apresentou, para o sistema inter-regional como um todo, um erro percentual total padronizado de 54,45%. 

A Tabela 1 apresenta os resultados para o STPE e o WAD em cada uma das UFs11. 

 

Tabela 1:Acurácia partitiva utilizando STPE e WAD para as 27 UFs brasileiras. 

UF 

STPE 
WAD 

Intrarregional Inter-regional 

Base 

TUPI 

Base 

IIOAS Média 

Base 

TUPI 

Base 

IIOAS Média 

Intra 

regional Inter-regional 

RO 37% 42% 39% 72% 66% 69% 0,0211 0,0099 

AC 42% 46% 44% 75% 72% 74% 0,0239 0,0096 

AM 35% 31% 33% 71% 68% 70% 0,0226 0,0059 

RR 43% 45% 44% 72% 74% 73% 0,0180 0,0101 

PA 26% 28% 27% 70% 70% 70% 0,0156 0,0098 

AP 45% 44% 44% 65% 68% 66% 0,0213 0,0083 

TO 41% 46% 43% 65% 64% 65% 0,0204 0,0079 

MA 46% 42% 44% 92% 66% 77% 0,0271 0,0075 

PI 42% 44% 43% 71% 70% 71% 0,0195 0,0088 

CE 33% 36% 34% 88% 72% 79% 0,0178 0,0081 

RN 41% 46% 43% 75% 75% 75% 0,0209 0,0064 

PB 44% 44% 44% 85% 77% 81% 0,0148 0,0111 

PE 36% 34% 35% 106% 75% 88% 0,0164 0,0116 

AL 42% 46% 44% 78% 74% 76% 0,0250 0,0057 

SE 40% 47% 43% 78% 75% 76% 0,0296 0,0082 

BA 27% 32% 29% 71% 65% 68% 0,0179 0,0071 

        Continua.... 

                                                           
11 Para o STPE e o WAD menores valores significam menores distâncias entre os coeficientes técnicos estimados, ou seja, maior 

acurácia partitiva. 
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UF 

STPE 
WAD 

Intrarregional Inter-regional 

Base 

TUPI 

Base 

IIOAS Média 

Base 

TUPI 

Base 

IIOAS Média 

Intra 

regional Inter-regional 

MG 31% 37% 34% 75% 63% 69% 0,0215 0,0103 

ES 54% 46% 50% 117% 69% 87% 0,0226 0,0112 

RJ 28% 35% 32% 118% 72% 89% 0,0175 0,0163 

SP 22% 25% 23% 113% 70% 87% 0,0155 0,0095 

PR 34% 39% 36% 86% 71% 78% 0,0174 0,0139 

SC 35% 33% 34% 88% 65% 75% 0,0175 0,0106 

RS 24% 26% 25% 74% 66% 69% 0,0144 0,0070 

MS 37% 39% 38% 84% 66% 74% 0,0182 0,0141 

MT 37% 43% 40% 64% 65% 65% 0,0219 0,0081 

GO 37% 43% 40% 77% 63% 70% 0,0177 0,0088 

DF 36% 45% 40% 93% 67% 78% 0,0203 0,0087 

Média 37% 39% 38% 82% 69% 75% 0,020 0,009 

Máximo 54% 47% 50% 118% 77% 89% 0,0296 0,016 

Mínimo 22% 25% 23% 64% 63% 65% 0,014 0,006 

Desv.Pad 7% 7% 7% 15% 4% 7% 0,004 0,003 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O menor STPE entre os coeficientes técnicos estimados pelo TUPI e pelo IIOAS, em termos 

intrarregionais, ocorreu no estado de São Paulo (23,3%) e o maior no Espírito Santo (49,8%). A diferença 

média entre os métodos, considerando todas as UFs foi de (38%). Para os coeficientes técnicos inter-

regionais, as distâncias são percentualmente maiores, a UF com maior STPE inter-regional foi Santa 

Catarina (74,72%) e o menor foi Mato Grosso (64,61%). 

Em termos gerais, quando utiliza-se o TUPI como base, as diferenças médias para os fluxos 

intrarregionais são bastante parecidas às calculadas utilizando o IIOAS como base. Já no que diz respeito 

aos fluxos inter-regionais, as diferenças médias quando utiliza-se o TUPI como base, são maiores do que 

quando utiliza-se o IIOAS como base. Isso indica que os fluxos inter-regionais estimados pelo TUPI são, 

de forma geral, menores que os estimados pelo IIOAS. De acordo com Oosterhaven (2005) e Barros e 

Guilhoto (2014) o método do quociente locacional simples (QL) e coeficiente locacional interindústrias 

(CIQ), utilizados no TUPI, tendem a superestimar os fluxos intrarregionais e subestimar os inter-regionais, 

principalmente por minimizar, implícita ou explicitamente, o cross-hauling inter-regional. 

Quando a distância entre os coeficientes estimados é ponderada com o valor dos referidos 

coeficientes, utilizando o WAD, a UF com maior diferença absoluta ponderada foi Sergipe (0,030) e a 

menor foi o Rio Grande do Sul (0,014), lembrando que esta medida ressalta a distância entre os coeficientes 

maiores. 

Os resultados do STPE e do WAD sugerem que as diferenças entre os fluxos de comércio inter-

regionais, estimados pelo TUPI e pelo IIOAS para as UFs brasileiras, são maiores do que os fluxos 

intrarregionais. No entanto, uma análise da correlação entre os referidos fluxos sugere que, mesmo com 

maiores diferenças, existe uma alta correlação positiva entre os fluxos inter-regionais estimados pelo TUPI 

e o IIOAS. Em todos os setores a correlação foi maior que 70%, já para o sistema inter-regional como um 

todo foi de 94%.  

O primeiro elemento de acurácia holística a ser analisado são os multiplicadores de produção. As 

diferenças que ocorrem entre multiplicadores se dão, principalmente, pela diferença com que o TUPI e o 

IIOAS tratam as importações. Como o VA e o VBP dos sistemas estimados pelos dois métodos são iguais, 

o consumo intermediário do TUPI se torna menor do que o do IIOAS, consequentemente, os 

multiplicadores de produção do IIOAS são maiores que os do TUPI, e o contrário também é verdadeiro. 
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A Tabela 2 apresenta algumas estatísticas acerca da diferença entre os multiplicadores de produção 

estimados pelo TUPI e pelo IIOAS, considerando os 68 setores dentro de cada UF. A primeira coluna 

mostra o número de setores comuns entre os 10 maiores multiplicadores de produção estimados por cada 

método. Com exceção do Maranhão e do Amazonas, para todas as UFs esse número é igual ou maior que 

sete. Além disso, existe alta correlação entre os multiplicadores estimados para cada setor dentro da UF por 

cada método, tanto no que tange ao valor do multiplicador, quanto ao seu ranking. A menor correlação 

estimada foi para o estado do Espírito Santo (71,9%).  

Para a maioria das UFs a diferença percentual média entre os multiplicadores de produção setoriais 

em cada região estimados pelo TUPI e pelo IIOAS ficou abaixo de 2%, porém o desvio-padrão em algumas 

UFs ficou maior que a média. 

Tabela 2: Estatísticas da diferença percentual entre os multiplicadores de produção estimados pelo 

IIOAS e o TUPI para as UFs brasileiras. 

UF 

Nº de 

setores 

comuns 

Correlação 

Ranking 

Correlação 

valores Máximo Mínimo Média 

Desvio 

Padrão 

RO 9 0,9836 0,9836 3,99% 0,00% 0,40% 0,72% 

AC 8 0,9912 0,9825 3,68% 0,00% 0,43% 0,62% 

AM 6 0,9635 0,9752 5,85% 0,00% 1,12% 1,04% 

RR 9 0,9917 0,9873 3,19% 0,00% 0,39% 0,54% 

PA 7 0,9833 0,9893 2,95% 0,00% 0,45% 0,47% 

AP 7 0,9908 0,9892 3,66% 0,00% 0,41% 0,63% 

TO 8 0,9897 0,9893 3,66% 0,00% 0,50% 0,50% 

MA 5 0,8725 0,8638 12,68% 0,00% 2,69% 2,33% 

PI 9 0,9889 0,9869 3,98% 0,00% 0,42% 0,59% 

CE 7 0,9627 0,9725 5,00% 0,00% 0,71% 0,93% 

RN 8 0,9948 0,9949 1,86% 0,00% 0,69% 0,37% 

PB 8 0,9629 0,9664 6,01% 0,00% 0,90% 1,12% 

PE 7 0,9069 0,9055 10,76% 0,00% 2,39% 1,89% 

AL 7 0,9922 0,9821 3,06% 0,00% 0,41% 0,53% 

SE 8 0,9920 0,9933 1,64% 0,00% 0,55% 0,32% 

BA 9 0,9943 0,9961 2,29% 0,00% 1,12% 0,49% 

MG 10 0,9897 0,9921 2,06% 0,00% 0,57% 0,37% 

ES 7 0,7510 0,7194 17,47% 0,00% 4,04% 3,19% 

RJ 8 0,9811 0,9856 4,46% 0,00% 0,67% 0,71% 

SP 8 0,9785 0,9815 3,97% 0,00% 0,47% 0,71% 

PR 7 0,9840 0,9867 3,71% 0,00% 0,35% 0,59% 

SC 7 0,8873 0,8889 10,74% 0,00% 2,44% 1,94% 

RS 9 0,9874 0,9907 2,36% 0,00% 0,40% 0,42% 

MS 7 0,9402 0,9511 8,40% 0,00% 1,45% 1,45% 

MT 9 0,9934 0,9921 2,11% 0,00% 0,92% 0,43% 

GO 8 0,9778 0,9749 5,40% 0,00% 0,55% 0,95% 

DF 7 0,9675 0,9583 6,36% 0,00% 1,09% 1,12% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 3 apresenta as diferenças percentuais entre os multiplicadores inter-regionais e 

intrarregionais, líquido e total, de cada UF, estimados pelo IIOAS e o TUPI.  

Os multiplicadores inter-regionais totais apresentaram a maior diferença média (11,9%), com 

destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Já os intrarregionais totais apresentaram uma 

diferença média de 3,5%, com destaque para o estado do Espírito Santo. 
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Tabela 3: Diferenças percentuais entre os multiplicadores inter-regionais e intrarregionais 

estimados pelo TUPI e o IIOAS para as UFs brasileiras. 

UF 
TOTAL LÍQUIDO 

UF 
TOTAL LÍQUIDO 

INTRA INTER INTRA INTER INTRA INTER INTRA INTER 

RO 1,9% 4,3% 10,0% 2,3% SE 1,1% 3,1% 8,0% 2,5% 

AC 1,1% 3,0% 3,2% 0,8% BA 1,9% 6,4% 11,7% 7,8% 

AM 0,3% 0,9% 7,3% 7,0% MG 3,9% 12,8% 15,8% 11,3% 

RR 0,4% 1,1% 3,6% 3,5% ES 11,4% 38,3% 16,5% 8,2% 

PA 0,5% 1,4% 3,1% 0,6% RJ 8,1% 35,9% 22,8% 26,4% 

AP 0,9% 2,2% 10,2% 5,9% SP 6,3% 35,5% 16,8% 29,4% 

TO 0,6% 1,4% 3,7% 0,6% PR 4,8% 15,0% 17,7% 11,7% 

MA 7,8% 21,9% 8,3% 2,3% SC 6,9% 22,9% 12,0% 6,7% 

PI 0,2% 0,5% 1,3% 2,8% RS 3,1% 10,8% 11,0% 8,4% 

CE 4,1% 14,0% 11,3% 6,8% MS 6,5% 17,2% 16,8% 7,3% 

RN 0,2% 0,6% 5,8% 1,4% MT 0,5% 1,2% 8,3% 2,5% 

PB 2,6% 6,8% 2,6% 1,0% GO 4,9% 13,1% 17,7% 7,8% 

PE 6,9% 24,1% 11,9% 7,3% DF 7,4% 21,7% 24,0% 11,7% 

AL 1,6% 4,8% 8,2% 2,5%      

Média 3,5% 11,9% 10,7% 6,9% Mín 0,2% 0,5% 1,3% 0,6% 

Máx 11,4% 38,3% 24,0% 29,4% D-P 3,0% 12,0% 6,0% 7,0% 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

A análise da decomposição do Valor Adicionado de cada UF entre as demandas finais de cada UF 

também é relevante para a acurácia holística e complementa a análise dos multiplicadores.  

A Tabela 4 apresenta a diferença, em pontos percentuais, entre o Valor Adicionado regional 

vinculado à demanda final de cada UF, estimado pelo TUPI e pelo IIOAS. 

As UFs em que houve as maiores diferenças (positivas ou negativas) entre os valores estimados pelo 

TUPI e IIOAS, foram Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal e as menores diferenças médias foram nos 

estados de São Paulo, Santa Catarina e Rondônia.  

A Tabela 5 apresenta as variações percentuais provenientes do efeito tecnológico, estrutura da 

demanda final e volume da demanda final entre o TUPI e o IIOAS. Para realizar essa análise utilizou-se a 

variação regional média percentual em módulo, para evitar que variações negativas anulem variações 

positivas. Além disso, estas variações foram ponderadas pela participação que o VBP do setor na UF tem 

no VBP total da UF, para que fosse garantida a proporcionalidade. 

As maiores variações entre os dois métodos estão na estrutura da demanda final. Parte das 

variações provenientes da estrutura e do volume da demanda final pode ser atribuída à forma como o TUPI 

e o IIOAS tratam as variações de estoques. A diferença entre as variações de estoque estimadas pelo TUPI 

e o IIOAS passa de 76%. Contudo, os estoques possuem um valor monetário pouco significativo em relação 

aos elementos da demanda final, e por isso não influenciam significativamente a análise. 

As diferenças tecnológicas, advindas de diferenças na inversa de Leontief estimadas pelo TUPI e 

o IIOAS, são provenientes, principalmente, da forma como os referidos métodos tratam os valores 

referentes à importação, conforme já mencionado. No entanto, além das diferenças nas importações, deve 

se considerar as diferenças no modo como o TUPI e o IIOAS estimam seus fluxos intrarregionais e inter-

regionais, já que os VPBs e os VAs são iguais.  

No TUPI os fluxos intrarregionais são estimados utilizando o CIQ, que tem como base a participação 

da produção do produto na região, tomando como referência a produção nacional do referido produto. Os 

fluxos inter-regionais também utilizam a participação que a produção de um determinado produto, na região 

de origem, tem na produção nacional deste produto, descontando a produção da região de destino.  
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Tabela 4: Diferenças na Decomposição do Valor Adicionado Regional baseado na Origem da Demanda Final (TUPI – IIOAS)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF EXPORT

RO -0,3% 0,1% -2,2% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,1% 0,4% 0,7% 0,4% 0,1% 0,6% -2,8% -0,2% 1,1% -0,6% -0,1% -0,1% -0,1% 0,8% -0,2%

AC -0,7% 5,6% -2,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% -0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 0,3% 0,1% 1,9% -3,6% -0,3% 0,6% -0,6% 0,0% -0,3% -0,4% -1,1% -0,4%

AM -0,4% -0,1% -5,6% -0,2% -0,3% -0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,8% 0,0% 0,1% 0,4% 1,2% 0,4% 3,1% 0,5% 0,5% 0,1% -0,2% 0,1% -0,2% -0,1% -0,7% -0,3%

RR -0,1% -0,1% -8,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 0,9% 0,2% 1,7% -0,9% 0,2% 0,5% -0,2% 0,0% 0,0% -0,1% -0,6% -0,1%

PA -0,1% 0,0% -0,6% 0,0% 7,8% 0,0% -0,1% 0,3% -0,1% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3% -0,1% 0,3% -3,5% -0,4% -0,1% -0,8% 0,0% -0,1% -0,3% -0,4% -1,3%

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

TO 0,0% 0,0% -0,6% 0,0% 1,0% 0,0% 8,6% 0,5% 0,2% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,7% -0,4% 0,1% 0,6% -4,7% -0,5% 0,0% -1,1% 0,0% -0,1% -0,6% -2,5% -0,3%

MA 0,0% 0,0% -0,8% 0,0% -0,2% 0,0% 0,6% 9,1% 0,0% -0,7% -0,1% -0,1% -0,4% -0,1% -0,1% -0,4% 0,0% -0,1% -0,2% -4,3% -0,3% -0,1% -0,7% 0,0% 0,0% -0,4% -0,7% 0,2%

PI 0,1% 0,0% -0,7% 0,0% -0,6% 0,0% -0,1% 1,4% 7,2% -0,9% -0,3% 0,0% -0,2% -0,1% -0,1% -1,0% -0,1% -0,2% 0,8% -3,2% -0,1% 0,1% -0,4% 0,0% -0,1% -0,3% -1,0% -0,3%

CE 0,1% 0,0% -0,5% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% 3,4% 0,1% -0,1% -1,1% 0,1% 0,0% -0,8% 0,0% 0,0% 1,8% -2,3% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% -0,2% -0,6% -0,1%

RN 0,2% 0,0% -0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% -0,1% -0,1% -1,8% 5,3% -2,0% -2,6% 0,0% -0,1% -0,8% 1,1% -0,1% 1,2% -1,4% 0,6% 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% -0,2% 0,0%

PB 0,0% 0,0% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -1,2% 8,7% -3,1% -0,4% 0,0% -0,6% 0,4% -0,1% 0,3% -2,4% 0,0% 0,3% -0,4% 0,0% 0,0% -0,2% -0,4% -0,2%

PE 0,0% 0,0% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,1% -0,2% -1,2% 4,6% -0,2% 0,0% -0,4% -0,2% 0,0% 0,7% -2,2% 0,1% 0,4% -0,2% 0,1% 0,0% -0,3% -1,0% 0,3%

AL 0,1% 0,0% -0,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -0,4% -0,2% -0,2% -1,6% 4,6% -0,3% -1,6% 0,0% 0,0% 1,8% -3,0% 0,3% 0,7% 0,2% 0,0% -0,1% -0,4% -0,7% 1,4%

SE 0,0% 0,0% -0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,5% -0,3% -0,2% -0,8% -0,5% 7,4% -0,5% 0,2% -0,3% 0,6% -3,2% 0,2% 0,2% -0,3% 0,0% -0,1% 0,0% -0,8% -0,3%

BA 0,1% 0,0% -0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 0,0% -0,2% -0,1% -0,2% 11,6% -1,1% -0,6% -0,1% -3,6% -0,4% -0,1% -1,0% 0,0% -0,1% -0,7% -2,1% -0,6%

MG 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% -0,1% 0,0% 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 8,5% 0,0% 0,2% -5,0% -0,5% -0,4% -0,5% -0,1% -0,1% -1,1% -0,7% -0,4%

ES 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% -0,4% -0,3% 4,6% -2,1% -2,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% -0,2% -0,3% -1,9%

RJ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% -1,2% 0,0% 10,5% -9,2% -0,7% -0,4% -0,4% -0,1% 0,0% -0,3% -0,6% 0,0%

SP 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 0,2% -0,6% 1,8% -1,6% -0,3% -0,8% -0,2% -0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

PR 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 1,1% 0,4% 0,0% -0,2% -9,4% 5,4% -0,6% 0,2% 0,0% 0,2% -0,1% -0,4% 0,0%

SC 0,2% 0,1% -0,1% 0,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,7% 0,5% 0,4% 1,1% -4,6% -0,3% 1,6% -1,7% 0,0% 0,0% -0,1% -0,3% -0,2%

RS 0,0% 0,0% -0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% -0,3% -4,8% -0,5% -0,6% 7,3% 0,0% -0,1% -0,3% -0,9% -0,3%

MS -0,1% 0,0% -0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% -0,3% -0,1% 0,3% -5,7% 0,4% 0,4% -0,1% 4,9% -0,2% -0,6% -0,7% 0,2%

MT 0,1% 0,0% -0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 1,0% 0,1% 0,0% 2,1% -4,5% 0,5% 0,5% -0,7% 0,0% 1,8% -0,3% -0,7% -0,7%

GO 0,2% 0,1% -0,3% 0,0% 0,9% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 1,5% -0,5% -0,1% 0,0% -6,4% 0,1% -0,2% -0,5% 0,0% 0,1% 4,7% -1,7% 0,0%

DF 0,0% 0,0% -0,4% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,7% 0,0% 0,1% -0,5% -0,1% -0,1% 0,5% -1,5% -0,4% -0,3% -7,1% -0,4% -0,2% -1,4% -0,1% -0,3% -1,1% 14,7% -0,2%
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Tabela 5: Diferença percentual média regional, ponderada pela participação que o VBP do setor na 

UF tem no VBP total da UF. 

UF Tecnológico 

Estrutura 

Demanda 

Final 

Volume 

Demanda 

Final 

UF Tecnológico 

Estrutura 

Demanda 

Final 

Volume 

Demanda 

Final 

RO 2,9% 3,7% 3,4% SE 4,2% 5,0% 4,8% 

AC 3,9% 5,4% 4,5% BA 3,6% 3,1% 3,1% 

AM 6,2% 7,8% 4,1% MG 2,3% 3,5% 2,9% 

RR 4,2% 6,7% 4,9% ES 4,8% 4,5% 2,6% 

PA 4,2% 5,1% 3,9% RJ 3,6% 3,6% 2,9% 

AP 4,6% 6,9% 4,7% SP 1,9% 3,5% 2,6% 

TO 4,8% 6,3% 4,4% PR 4,8% 5,6% 3,3% 

MA 5,5% 7,4% 3,6% SC 4,2% 4,8% 3,2% 

PI 4,0% 5,3% 4,2% RS 3,3% 4,4% 2,6% 

CE 4,9% 6,5% 4,1% MS 5,7% 7,1% 3,2% 

RN 3,7% 6,7% 4,7% MT 4,4% 5,6% 2,6% 

PB 4,4% 5,5% 4,5% GO 2,7% 5,2% 3,7% 

PE 4,7% 5,4% 3,7% DF 4,5% 9,7% 5,6% 

AL 6,3% 7,1% 5,0%     

Máx. 6,3% 9,7% 5,6% Média 4,2% 5,6% 3,8% 

Mín. 1,9% 3,2% 2,6%         
                     Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já o IIOAS utiliza apenas a relação entre oferta e demanda regionais para computar os fluxos 

intrarregionais, e para os fluxos inter-regionais utiliza a participação que a região de origem tem na 

produção nacional, multiplicado por um coeficiente de impedância, baseado no tempo de viagem entre as 

regiões de origem e destino. 

Por isso, toda vez que um estado tiver um fluxo de comércio determinado por sua participação na 

produção nacional menor do que o determinado pelo coeficiente de impedância, ou seja, sua participação 

na produção nacional for afetada negativamente pela distância, os coeficientes técnicos do TUPI serão 

menores que o do IIOAS. 

5. Considerações finais 

O presente artigo teve como objetivo identificar as diferenças entre os sistemas inter-regionais de 

insumo-produto, construídos para as 27 UFs brasileiras, a partir dos métodos TUPI e IIOAS.  

Após a descrição de cada método, pode-se perceber que ambos são consistentes com a matriz de 

insumo-produto nacional e com as Contas Regionais. Além disso, eles podem ser aplicados na construção 

de sistemas inter-regionais de insumo-produto para qualquer país que publique suas Tabelas de Usos e 

Recursos Nacionais e possua algumas informações subnacionais para a regionalização. 

No que se refere à aplicação, o IIOAS apresenta maior facilidade para o sistema entre as UFs 

brasileiras, já o TUPI parece ter maior flexibilidade na combinação de diferentes níveis regionais, isto é, 

para se aplicar o IIOAS em um sistema inter-regional de insumo-produto que contenha um município, o 

restante do estado a que ele pertence e o restante do país a que esse estado pertence, é necessário construir 

matrizes de comércio para todos os municípios daquele estado, o que não é necessário quando utiliza-se o 

TUPI. 

No que se refere à acurácia partitiva, não obstante as diferenças entre os fluxos de comércio inter-

regionais estimados pelos dois métodos serem maiores do que os fluxos intrarregionais, os fluxos inter-

regionais do TUPI e do IIOAS apresentaram alta correlação e baixa dispersão para todos os setores 

analisados. 

No que diz respeito à acurácia holística entre os sistemas estimados pelos dois métodos, os 

multiplicadores de produção estimados pelo TUPI e o IIOAS apresentaram alta correlação positiva. A 

diferença média entre os multiplicadores de produção setoriais dentro de cada região foi de menos de 2%. 
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Além disso, o ranking dos multiplicadores setoriais de produção dentro de cada região mostraram alta 

correlação, com ao menos 7 setores comuns entre os 10 maiores estimados por cada sistema. As diferenças 

na decomposição do valor adicionado de cada UF vinculada à demanda final de cada UF ficaram, em média, 

em torno de 10%.  

A análise de decomposição estrutural feita para avaliar as diferenças tecnológicas e de estrutura e 

volume da demanda final mostrou variação média relativamente baixa. A maior variação média apresentada 

foi na estrutura da demanda final (5,6%), principalmente devido às diferenças na variação dos estoques.  

Nesse contexto, pode-se concluir que apesar da acurácia partitiva apresentar algumas diferenças 

aparentemente altas entre os sistemas estimados, em média, a diferença entre os valores estimados pelo 

TUPI e o IIOAS, em termos holísticos, não apresentaram grandes discrepâncias. 

De forma geral, a escolha entre os dois métodos não compromete o resultado da análise de insumo-

produto. No entanto, para estudos específicos, que envolvam um determinado setor ou uma determinada 

região, principalmente se esta estiver no Norte do Brasil, é preciso que o analista esteja atento às possíveis 

variações observadas no presente estudo.  
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