
 

 

Nota Metodológica sobre o cálculo do impacto do encerramento 

das atividades da Ford no Brasil 

Há inúmeras formas de buscar projetar os efeitos do fechamento da fábrica da 

Ford no Brasil. O cálculo pode ser realizado por métodos econométricos, modelos de 

equilíbrio geral computável, entre outros. O método escolhido para o trabalho do DIEESE 

foi a Matriz Insumo Produto (MIP), desenvolvida a partir dos estudos de Leontief (1988), 

conforme salientado por Guilhoto (2004) e Feijó e Ramos (2013). Trata-se basicamente 

de um quadro sistematizado de relações intersetoriais para determinado período, com 

informações de demandantes e ofertantes e os fluxos monetários de mercadorias e setores.   

QUADRO 1 
Exemplo de uma tabela de insumo produto para uma economia de dois setores. 

 

Fonte: Guilhoto (2004), p. 15. 

   

 Zij é o fluxo monetário entre os setores i e j; 

Ci é o consumo das famílias dos produtos do setor i; 

Gi é o gasto do governo junto ao setor i; 

Ii é demanda por bens de investimento produzidos no setor i; 

Ei é o total exportado pelo setor i; 

Xi é o total de produção do setor i; 

Ti é o total de impostos indiretos líquidos pagos por i; 

Mi é a importação realizada pelo setor i; 

Wi é o valor adicionado gerado pelo setor i. 

 

 



 

 

Os coeficientes técnicos de produção são obtidos da seguinte forma: 

 

Em que aij é o valor produzido na atividade i e consumido na atividade j para 

produzir uma unidade monetária. Quando considerada a soma das linhas do quadrante I 

do quadro 2 acima, é fornecido o valor da produção de cada atividade: 

 

Utilizando uma equação em substituição a outra, o resultado seria: 

 

 

Chamando a matriz (I–A)-1 de Matriz Z, Matriz de Leontief ou matriz dos 

coeficientes técnicos diretos mais indiretos e a matriz A de coeficientes técnicos diretos, 

o resultado final seria: 

 

Essa equação significa que a produção total é dependente tanto dos coeficientes 

técnicos diretos mais indiretos (Z) como a demanda final, sendo que o trabalho parte do 

pressuposto da realização de “choques” exógenos na demanda final (Input) para a 

determinação dos impactos na produção (Output). Dessa forma, no fator trabalho 

(ocupações), arrecadação de tributos e contribuições e massa salarial. 

 As principais hipóteses do sistema de MIP são: 

 Homogeneidade: cada produto é fornecido apenas por uma única atividade 

econômica. A tecnologia de produção única e cada atividade faz somente um 

produto para o consumo intermediário; 

 Proporcionalidade: o volume de insumos produzidos por cada atividade tem 

relação direta somente com o nível de produção dessa atividade. 

 



 

 

Como no caso brasileiro as MIPs possuem periodicidade quinquenal e a última 

produzida é referente a 2015, a MIP utilizada no trabalho foi obtida através do método de 

Passioni (2019), além de Grijó e Berni (2006), Guilhoto e Filho (2010), Guilhoto (2006), 

Pires (2013) e Teixeira e Da Silva (1978), entre outros, que destacam a possibilidade de 

atualização das MIPs por meio das Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) e outras fontes 

de informações dos anos para os quais se deseja obter a matriz. Para isso, deve-se levar 

em conta como referência uma MIP e utilizar o método de ajuste algébrico chamado RAS, 

conforme autores citados e também indicação de Stone (1963) e de Miller e Blair (2009), 

em que há uma estimativa dos novos valores a partir dos valores já conhecidos. Atenção 

deve ser dada ao fato de que esta metodologia demanda revisões caso ocorram 

atualizações das contas nacionais, que não afetariam as “grandezas”, mas podem gerar 

alguma diferença nos resultados. 

Outro elemento muito importante é que nessa projeção se utiliza o termo ocupação 

derivada do conceito do “fator trabalho” (como um fator de produção) da MIP, e não 

ocupação como “pessoa ocupada”, como são os casos das pesquisas de emprego. Além 

de o período de coleta da informação não ser o mesmo entre ambos, a diferença de 

conceitos pode ser observada, por exemplo, no caso de uma pessoa com dois trabalhos: 

para a MIP, significa duas ocupações (duas unidades do “fator trabalho”), enquanto na 

Pnad Contínua, esta mesma pessoa conta como somente um indivíduo ocupado (que 

possui dois trabalhos); por causa dessas diferenças, os valores de ocupação para a MIP 

são geralmente maiores do que para as pesquisas domiciliares. No caso em questão, a 

“distância” foi de aproximadamente 11%. Também não se diferenciam o status da 

ocupação: não se sabe se nos referimos a empregos formais, informais, entre outros, ou 

seja, o número considera do metalúrgico da fábrica ao vendedor ambulante. Seria possível 

a obtenção de uma estimativa desses valores a partir dos valores demonstrados na Pnad 

Contínua, mas optou-se por não adotar este caminho devido ao fato de não haver método 

consolidado. Por modelo de equilíbrio geral computável, por exemplo, poderia se chegar 

a esses valores de empregos formais, mas este não foi o método escolhido para o presente 

trabalho. 

Nessa projeção, os valores foram obtidos através dos cálculos de efeitos diretos, 

indiretos e o chamado “multiplicador induzido” (MP II) ou modelo fechado. Este último 

basicamente consiste em incluir o gasto das famílias na matriz de coeficientes, o que  



 

 

acrescenta um efeito relacionado à geração de renda por meio do pagamento de salários 

e o consumo em bens e serviços. Isso ocorre porque o gasto tem toda uma cadeia de 

consumo que se inicia a partir da manutenção do emprego, que se desdobra em 

investimentos, pagamentos diretos e indiretos (fornecedores de máquinas, de matérias-

primas, consultorias etc.), além dos induzidos, como um indivíduo que trabalha na 

empresa, recebe salário e o utiliza para pagar impostos, consumir produtos, pagar aluguel, 

entre outros. Quem recebe os valores desses primeiros também vai consumir bens e 

serviços e assim por diante, em uma espiral de consumo que ocorre em várias etapas, 

nesse caso especialmente longa, por se tratar de um setor intensivo em capital1. Para 

cálculos dessa imputação das famílias, a taxa de poupança considerada foi de 5,5%, 

segundo informações obtidas a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) do IBGE. A seguir, os potenciais efeitos diretos, indiretos e induzidos 

do fechamento dos cinco mil postos de trabalho na Ford: 

 Efeito direto + indireto: 46.408 ocupações; 

 Efeito induzido/renda (MP II): 72.456 ocupações; 

 Efeito direto, indireto e induzido: 118.864 ocupações. 

Os cálculos dos impactos da saída da Ford no Brasil são em termos potenciais. 

Segundo método utilizado, esta “fotografia” aponta que a perda de ocupações pode ser de 

até 118.864, isso se todos os efeitos em cadeia realmente acontecerem. Mas estes podem 

ser atenuados, com, por exemplo: um programa de renda que possa minorar os efeitos 

indiretos do fechamento; uma empresa assumindo o parque fabril abandonado pela Ford, 

entre outros. Mesmo raciocínio vale para os multiplicadores de valor adicionado, 

arrecadação de impostos e contribuições, e de rendimentos do trabalho. São projeções 

que possuem prós e contras derivados do método escolhido, mas que existiriam da mesma 

forma se outro caminho fosse utilizado. 

 

 

                                                            
1 Vale salientar também que, por se tratar de um setor intensivo em capital (fabricação de veículos), os 
multiplicadores induzidos são muito mais fortes do que o impacto direto pode indicar. Isso ocorre porque o 
custo de uma ocupação em uma indústria intensiva em capital é muito superior a um emprego na agricultura, 
por exemplo; há muito mais recursos circulando na economia a partir de um emprego industrial do que em 
outro segmento, portanto, nada mais natural que o fechamento de um posto de trabalho industrial deixe de 
movimentar essa grande cadeia indireta de efeitos induzidos pela renda do setor automobilístico.  
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