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Demanda interna
A demanda interna corresponde ao total de gastos em produtos finais da economia, equivalendo
ao PIB, deduzidas as exportações e acrescidas as importações. A variação real é estimada
ponderando-se as taxas de crescimento do consumo e da formação bruta de capital fixo pelas
respectivas participações dos valores nominais do ano anterior, obtidos das Contas Nacionais.
Quando divulgados, os dados são ajustados aos números do IBGE. Descreve-se, a seguir, a
forma de obtenção de cada um dos componentes.
Investimentos (FBCF)
Os investimentos são aqui definidos como formação bruta de capital fixo. A variação de estoques
é incluída no item consumo. O cálculo da FBCF considera a produção de itens destinados à
construção civil e a produção e importação de máquinas e equipamentos.
A estimativa de variação real para a construção civil é calculada com base na série mensal de
produção de insumos da construção, do IBGE. Para a produção de máquinas e equipamentos
considera-se a produção de bens de capital da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Os dados
referentes à importação de máquinas e equipamentos partem de estimativa dos valores nominais
da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), convertida pela taxa de câmbio
média de venda. A variação real é obtida deflacionando-se a série em dólares pelo índice de
preços da Funcex para importação de bens de capital. As taxas de crescimento dos três subitens
são ponderadas pelas suas participações no total da FBCF no ano anterior.
Para estimar os valores nominais utiliza-se como índices de preços o INCC, para a construção, e
o IPA- Máquinas e Equipamentos, para a produção nacional de bens de capital.
Exportações de bens e serviços não-fatores
A estimativa dos valores nominais é obtida a partir de dados mensais, em dólares, fornecidos pelo
Depec, convertidos pela taxa de câmbio média de venda do mês. A série a preços constantes é
estimada deflacionando-se os valores em dólares pelo índice de preços da Funcex para as exportações.
Importações de bens e serviços não-fatores
Analogamente às exportações, a estimativa das importações é obtida a partir de dados mensais, em dólares,
fornecidos pelo Depec, convertidos pela taxa de câmbio média de venda do mês e a série a preços constantes,
deflacionando-se os valores em dólares pelo índice de preços da Funcex para as importações.
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Consumo (inclusive variação de estoques)
O valor nominal do consumo é estimado a partir da identidade:
C = PIB + importações – exportações – FBCF
A variação real do consumo corresponde à taxa de crescimento necessária para obter a taxa de
variação estimada do PIB, dadas as taxas de crescimento dos componentes FBCF, exportações
e importações, ponderadas pelas suas respectivas participações no PIB. A variação de estoques,
embora conceitualmente deva ser considerada parcela dos investimentos, encontra-se incluída no
consumo devido à atual indisponibilidade de estatísticas com abrangência nacional que permitam
a avaliação mensal da variável.
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