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INTRODUÇÃO

E sse relatório apresenta de forma detalhada a metodologia proposta para a determinação 
do Produto Interno Bruto da Bioeconomia no Brasil (PIB-Bio). Assim como na 

determinação de outras cadeias de produção, a bioeconomia possui ligações com todas as 
demais atividades econômicas, tanto a montante quanto a jusante na cadeia de produção. 
Assim, o PIB-Bio envolve os segmentos de insumos, a produção agregada da bioeconomia, 
processamento de bioinsumos (bioindústria) e, por fim, serviços de distribuição, transporte e 
comercialização até o consumidor final ou para atender a demanda de exportações.

A bioeconomia compreende a produção a partir de recursos biológicos renováveis e 
a conversão desses recursos e resíduos em produtos de valor agregado como alimentos, 
rações, produtos biológicos e bioenergia. Em suma, a bioeconomia é operada pelas atividades 
de agricultura e pecuária, silvicultura, pesca, alimentos, produção de celulose e papel, bem 
como partes das indústrias de químicos, biotecnológica e energética (PARISI; RONZON, 2016; 
RONZON et al., 2017).

A bioeconomia passou a ser incluída na agenda de políticas públicas em diversos países do 
mundo como alternativa para atingir os compromissos acordados, por exemplo, na Agenda 
2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como no Acordo de Paris 
através da conversão de recursos biológicos renováveis em fibra, alimentos, combustíveis, 
químicos, e etc. Como resultado, tem-se interesse crescente pelo desenvolvimento de uma 
bioeconomia baseada no conhecimento e na ciência principalmente voltada para o avanço 
biotecnológico. 

Nesse sentido, a bioeconomia implica uma transformação sob três bases: biotecnologia, 
bioecologia e bioinsumos (BUGGE; HANSEN; KLITKOU, 2016). Isso impõe um desafio em 
definir a abrangência da bioeconomia bem como a definição do seu tamanho e estratégias 
de mensuração, monitoramento e desenvolvimento e políticas públicas (LOKKO et al., 2018; 
MITTRA; ZOUKAS, 2020).

Para entender e acompanhar a bioeconomia é necessário considerar dois pontos cruciais: 
primeiro, a sustentabilidade deve considerar suas três dimensões: econômica, social e 
ambiental; segundo, a tecnologia e uso de práticas biológicas, em particular, aquelas com 
capacidade de gerar e implementar biotecnologia como força para o desenvolvimento da 
bioeconomia (BRACCO et al., 2018). A ideia de obter indicadores relevantes à todos esses 
pontos é fundamental não apenas para monitorar o progresso de políticas públicas e estratégias 
nacionais da bioeconomia, como também informar tomadores de decisão e sociedade civil 
sobre os impactos de tais políticas e ações, mapeando oportunidades para fomentar regiões, 
comunidades e empresas com a exploração de toda sua capacidade biológica.  

O presente relatório visa preencher uma lacuna no primeiro ponto apresentado: a dimensão 
econômica da sustentabilidade da bioeconomia no Brasil. A partir de dados econômicos de 
diversas atividades e produtos foi possível determinar o PIB da bioeconomia desagregado 
em diferentes atividades: origem vegetal, origem animal, origem extrativista e bioindústria. O 
mesmo valor também pode ser determinado pela ótica da formação de sua cadeia de valor: 
segmento de insumos, bioeconomia, segmento industrial e serviços. 

Esse relatório está divido em outras quatro seções além dessa breve introdução. Na segunda 
seção apresenta-se o conceito de bioeconomia; na terceita seção uma breve descrição 
do método utilizado nessa pesquisa para a determinação do PIB-Bio; na quarta seção são 
apresentados os principais resultados do PIB-Bio, enquanto na quinta seção apresenta-se uma 
análise dos multiplicadores de oferta da bioeconomia e, por fim, as seções de considerações 
finais e referências encerram o relatório.
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Figura 1: Producão e demanda de biomassa na bioeconomia. 

Adaptado de Vlamse Overheid (2013).

1. BIOECONOMIA

D iante de diversos desafios que a economia mundial enfrenta na atualidade, como 
mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa, preservação de ecosistemas 

e biodiversidade, segurança alimentar e disponibilidade de matérias-primas e energia, a 
bioeconomia representa um importante avanço na direção de uma nova economia e uma 
nova geração na produção industrial. Esses desafios aumentam a pressão na utilização de 
recursos não renováveis, e.g. petróleo, ao mesmo tempo que aumenta a pressão para uma 
produção e consumo cada vez mais sustentáveis. 

A bioeconomia inclui a produção de recursos biológicos renovavéis bem como o uso desses 
recursos e resíduos de produção (Figura 1). Esses recursos são utilizados diretamente em 
processos industriais ou transformados em produtos de alto valor agregado como alimentos e 
bebidas, ração animal, produtos com viés biológico (bio-based) e bioenergia. Especificamente, 
a bioeconomia inclui as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, pesca e 
aquicultura, abate e processamento de carnes, pescados e laticínios, fabricação e refino do 
açúcar, demais produtos alimentares e bebidas, produtos do fumo, produtos têxteis, celulose, 
papel e produtos de papel, e fabricação de biocombustíveis. Esse é o escopo utilizado nesse 
relatório, entretanto, a definição das atividades que fazem parte da bioeconomia não é unânime 
e há diversos países que consideram outras atividades, como por exemplo, construção e 
infraestrutura como parte da bioeconomia (BRACCO et al., 2018). Em suma, a bioeconomia 
inclui todas as atividades associadas à produção de biomassa e às diversas formas como essa 
biomassa e resíduo são transformados em diferentes usos.
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Bioeconomia, economia verde ou economia circular? Comumente, a bioeconomia é asso-
ciada à economia verde (green economy) e economia circular (circular economy) pois todas 
compartilham de definições muito próximas e correlacionadas. A literatura científica e aca-
dêmica já identificou particularidades entre essas definições e uso desses termos nos quais 
tem sido associados ao uso de biomassa e tecnologia em diversas atividades industriais. A 
economia verde (green economy) trata do funcionamento dos ecossistemas, atividades eco-
nômicas de baixo carbono e até mesmo inclusão social. Este conceito refere-se aos riscos 
ambientais e aos sinais de escassez dos sistemas ecológicos. Já a economia de base biológica 
e biomassa (bio-based) está muito próximo do que é bioeconomia, uma vez que é definido 
como a produção de bens e serviços a partir de recursos biológicos e biomassa. Exemplos de 
produtos típicos de base biológica são os biopolímeros e os bioplásticos. Ao mesmo tempo, 
a bioeconomia é vista como parte do crescimento econômico global e, nesse sentido, mais 
próxima da perspectiva de inovação e desenvolvimento. Finalmente, a economia circular (cir-
cular economy) refere-se a uma forma de produzir bens e serviços, reciclando e reduzindo 
matérias-primas originais, incluindo recursos biológicos (KARDUNG et al., 2021; REFSGAARD 
et al., 2021). 

Em 1941, Sir Austin Robinson convenceu o Secretário do Cabinete de Guerra do Reino Unido 
a recrutar James Meade e Richard Stone para a construção detalhada das contas nacionais 
do Reino Unido como parte crucial do plano de produção durante a guerra, baseados em 
ideias centrais de oferta e demanda apresentadas por Keynes em seu livro How to Pay for 
the War (1940). Richard Stone, jovem economista e escritor do Industry Illustrated ‘Trends’, 
já era conhecido por mapear em 1939 as importações do Reino Unido com origem nos 
países neutros e prever a entrada da Itália na guerra (PESARAN; HARCOURT, 2000). 

Essa história colocou Stone como o primeiro diretor do Department of Applied Economics 
at Cambridge em 1945, bem como figura central no desenvolvimento do Sistema de Contas 
Nacionais (System of National Accounts - SNA) (STONE et al., 1947) que foi, mais tarde, 
adotado pelas Nações Unidas (PESARAN; HARCOURT, 2000). Quase quatro décadas 
mais tarde, em 1984, Sir John Richard Nicholas Stone recebeu o Nobel de Economia “...for 
having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts 
and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis.” (ROYAL SWEDISH 
ACADEMY OF SCIENCES, 1984).

As métricas modernas de desempenho econômico estão baseadas no SNA. O sistema foi 
desenvolvido em 1947 na recém formada Nações Unidas como um conjunto de recomendações 
retirado do comitê liderado por Richard Stone no Reino Unido (STONE et al., 1947). Essas 
recomendações, em 1953, aparecem no trabalho técnico “A System of National Accounts and 
Supporting Tables” (UNITED NATIONS, 1953), no qual consiste em um conjunto padrão de 
contas e tabelas que apresentam e classificam detalhadamente os fluxos em uma economia. 
O formato inovador de partidas dobradas onde cada pagamento feito corresponde a um 
pagamento recebido por outro agente econômico reflete o conceito macroeconômico 
do fluxo circular da renda que tem suas raízes nos anos 1700 com Richard Cantillon and 

HISTÓRIA ECONÔMICA, SISTEMA DE CONTAS 
NACIONAIS, PIB, SEEA E PIB VERDE. 
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François Quesnay (MILLER; BLAIR, 2009a). Mais do que isso, o SNA forneceu as nações 
uma “lingua econômica comum” internacional, uma vez que esses conceitos e definições 
foram amplamente aplicados em diversos países, desenvolvidos ou em desenvolvimento 
(EUROPEAN COMMISSION et al., 2009). 

O SNA possibilitou, dentre diversas métricas, a criação do Valor adicionado – que nada 
mais é do que o saldo da dedução do custo dos insumos (exceto mão-de-obra) do valor dos 
bens e serviços vendidos por uma indústria. O que resta é a renda recém gerada que será 
distribuída entre os proprietários do capital dessa indústria, pagamentos aos funcionários e 
compensação pelo risco incorrido durante determinado período de tempo. A combinação 
dos valores adicionados de diversas indústrias (com ajuste de formação de capital e 
impostos) é equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) (Gross Domestic Production 
(GDP)). O PIB resume os esforços econômicos de todos os residentes em um país e é de 
fácil interpretação e, por esse motivo, tornou-se a métrica de desempenho econômico mais 
usada mundialmente (Hoekstra, 2019). Intuitivamente, um PIB maior que o do ano passado, 
gera renda adicional a ser distribuída às populações em crescimento e tem uma conotação 
positiva, enquanto o contrário tem conotação negativa.

A métrica do PIB possui diversas limitações e sua interpretação deve ser feita com 
parcimônia. O PIB considera o rendimento das atividades como fluxos que contribuem 
para o seu crescimento, entretanto não explicita se esses rendimentos tem origem, por 
exemplo, em renda do investimento de capital ou pela liquidação dos estoques de capital. 
Ainda, o PIB considera diversas formas de liquidação de capital incluindo capital fixo 
produzido, natural ou capital humano como contribuições positivas para o crescimento 
econômico. Considere a venda de madeira com origem em uma floresta manejada que 
posteriormente é reflorestada; e a venda de madeira de desmatamento ilegal com origem 
na floresta tropical que mais tarde sua área é convertida para pastagem. Ambas atividades 
contribuem positivamente para o crescimento do PIB, contudo há uma diferença enorme 
em como cada uma impacta futuramente o bem-estar social e meio ambiente através da 
liquidação de capital natural, biodiversidade e serviços ecossitêmicos que geram benefícios 
inter-gerações. Adicionalmente, o PIB quando colocado em perspectiva com a população 
não considera distribuição e desigualdade de renda. 

Para contornar esses problemas com o PIB, muitas alternativas foram propostas a partir 
de teorias neoclássicas de bem-estar e teoria do capital sob o termo Beyond-GDP. Isso 
inclui contabilidade verde, que são medidas que começam com o PIB, porém subtraem 
os impactos de redução do bem-estar, como a degradação do capital natural e agregam 
valor monetário para outras dimensões de bem-estar, como por exemplo, tempo de lazer 
(HOEKSTRA, 2019). 

Como resultado, em 1994, a UN Statistical Commission estabeleceu o London Group on 
Environmental Accounting para compartilhar experiências no desenvolvimento de estratégias 
para mensuração das contas ambientais. Esse grupo foi fundamental para a criação do 
2003 SEEA - System of Environmental-Economic Accounting – um conjunto das melhores 
práticas de mensuração das contas ambientais. Um ponto importante do SEEA é que ele foi 
endossado pelas mesmas intituições do SNA, ou seja, Nações Unidas, Comissão Europeia, 
Fundo Monetário Internacional, OCDE e Banco Mundial. 
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3 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente.html

O SEEA acompanha as mudanças nos estoques de capital natural e sua contribuição para 
a economia, independentemente da propriedade (Dube & Schmithusen, 2003). Além da 
estrutura central do SEEA, há diversas expansões como: (a) SEEA water, um subsistema 
do SEEA que fornece uma estrutura conceitual para organizar dados hidrológicos e 
econômicos; (b) SEEA Energy, que define conceitos e classificações acordados para contas 
de energia e emissões relacionadas à energia; (c) SEEA Experimental ecosystem accounting; 
e (d) SEEA Agriculture, Forestry, and Fisheries. Diversas aplicações e extensões do SEEA 
fornecem diretrizes de como o SEEA pode ser usado em pesquisa, planejamento de políticas 
públicas e tomada de decisões. Áreas temáticas adicionais para as quais existe material de 
orientação incluem Emissões Atmosféricas, Atividade Ambiental, Terra e Contabilidade de 
Fluxo de Materiais (Banerjee et al., 2016).

O SEEA organiza dados de interação econômico-ambiental em três categorias: (a) os fluxos 
físicos de materiais e energia dentro da economia e entre a economia e o meio ambiente; 
(b) considera estoques de recursos ambientais e mudanças nos estoques; e (c) contabiliza 
transações entre unidades econômicas consideradas ambientais (por exemplo, proteção e 
preservação ambiental) em termos monetários.

No Brasil, há uma lei federal (Lei 13.493 de 2017) que estabelece a criação do Produto 
Interno Verde (PIV) em que se considera o patrimônio ecológico nacional em seus cálculos. 
Diversos trabalhos de cooperação foram criados para a determinação das Contas Econômicas 
Ambientais das Florestas e Energia que servem como base de dados principal para a 
mensuração e monitoramento do PIV. Muito embora as Contas Econômicas Ambientais3 
(2015-2018) já estejam sendo divulgadas pelo IBGE ainda não há uma publicação oficial do 
PIV Brasileiro. 

O presente estudo tem como objetivo determinar o PIB da Bioeconomia. Esse valor é 
resultado do Sistema de Contas Nacionais (SNA) descrito anteriormente e considera apenas 
dados econômicos, não incorporando, portanto, dados das Contas Econômicas Ambientais. 



11

4  Para mais informações: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais.html

2.  MÉTODO

O objetivo geral desse estudo é determinar o valor econômica da bioeconomia no Brasil, 
bem como sua cadeia de valor agregado e suas relações com as demais atividades 

da economia brasileira. A Figura 2 apresenta de forma resumida a estrutura metodológica 
adotada nesse estudo. 

A principal base de dados para determinação do PIB-Bio é o Sistema de Contas Nacionais (SNA) 
publicado periodicamente pelo IBGE4. O SNA apresenta diversas informações da economia 
brasileira, como produção de bens e serviços, usos e recursos do consumo intermediário, valor 
adicionado, demanda final, demanda total, importações, margens de transporte, comércio, 
impostos diretos e indiretos etc (Fase 1). Atualmente, a desagregação de atividades padrão 
do SNA é de 68 atividades e 128 produtos, conforme apresentação na Tabela A3.

Nas Fases 2 e 3 são determinados as atividades que compõem diretamente a formação de valor 
da bioeconomia, bem como as atividades com viés biológico. Com base nessas informações é 
possível determinar o PIB da Bioeconomia (Fase 4) como também a relação das atividades da 
bioeconomia com as demais atividades (Fase 5). Para mais informações sobre a metodologia 
ver a seção Anexos desse relatório. 

Figura 2: Estrutura metodológica de determinação do 

PIB da Bioeconomia. 

11
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A Bioeconomia representa 19,6% do PIB brasileiro em 2019. A Tabela 1 apresenta os principais 
resultados para a formação de valor do PIB da Bioeconomia. O valor estimado do PIB-Bio foi de 
R$ 1.446.749,6 milhões, o que equivale a 19,6% do PIB brasileiro em 2019. Esse valor é composto 
pelas atividades de origem vegetal (R$ 357.749,0 milhões, 24,7% do total do PIB-Bio); atividades de 
origem animal (R$ 115.758,4 milhões, 8,0% do total do PIB-Bio); atividades de origem extrativista 
(R$ 41.144,8 milhões, 2,8% do total do PIB-Bio); atividades bioindustriais (100% bio-based) (R$ 
777.585,6 milhões, 53,7% do total do PIB-Bio); e as atividades da bioindústria bio-based (R$ 
154.514,8 milhões, 10,7% do total do PIB-Bio). 

Cerca de 75% da geração de valor das atividades de origem vegetal, animal e extrativista 
acontece nos segmentos de insumos e bioeconomia. A Figura 3 apresenta o PIB-Bio pela ótica 
da formação de valor, ou seja, a formação de valor que acontece na compra de insumos, no 
segmento da bioeconomia, no segmento industrial e no último segmento de distribuição e serviços. 
As atividades da bioeconomia com origem vegetal, animal e extrativista naturalmente possuem 
uma geração de valor concentradas no segmento da própria bioeconomia e, cerca de 25%, na 
distribuição e serviços. Esse resultado mostra a capacidade de geração de valor da bioeconomia 
e sua ligação para frente na cadeia de produção, i.e., a bioeconomia fornece recursos biológicos 
e biomassa que são transformados no segmento industrial.

Segmento de distribuição e serviços é essecial para a bioindústria e corresponde a 59% da 
geração de valor bioindustrial. Para as atividades bioindustriais (100% bio-based) há uma 
concentração na formação de valor na distribuição e serviços (Figura 4). Esse resultado é esperado, 
uma vez que essas indústrias realizam a segunda e/ou terceira transformação das matérias-primas 
com origem na bioeconomia, portanto, apresentam tanto ligações para trás quanto para frente 
na formação de valor. O segmento da bioeconomia corresponde a cerca de 32% da formação de 
valor da atividade bioindustrial.

A indústria bio-based gera 53% do seu valor dentro do segmento industrial.  As indústrias 
com viés bio-based a concentração da formação de valor se dá no próprio segmento industrial 

3. RESULTADOS

Tabela 1: Decomposição do PIB-Bio por atividade. 

12

 * Em relação ao PIB do Brasil em 2019: R$ 7.389.131,0 milhões. 
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e o restante na distribuição e serviços (41%) e insumos (5%). Para evitar dupla contagem do 
valor adicionado considera-se que a renda (valor adicionado) das indústrias bio-based é formado 
no segmento industrial zerando, portanto, o segmento bioeconomia. Assim, o valor econômico 
gerado pelo segmento bioeconomia é integralmente atribuído às atividades 100% bio-based.

Figura 3: Decomposição do PIB-Bio por atividade e por segmento da cadeia de valor.

Figura 4: Participação de cada segmento na formação de valor das atividades da bioeconomia.

13

     RESULTADOS: RELAÇÕES DE OFERTA

As atividades da bioeconomia são diretamente afetadas por políticas agroambientais ou 
fatores exógenos (e.g., mudanças climáticas) que induzem choques exógenos em seus 
níveis de produção e produtos. O chamado backward linkage (ligação para trás) promove 
o primeiro efeito de ajuste diretamente nos insumos e produção ligados à bioeconomia. 
Esses ajustes promovem uma série de efeitos secundários (efeitos indiretos) exatamente 
do mesmo modo que o primeiro e, portanto, todas as atividades de produção são afetadas 
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antes mesmo do choque inicial terminar. Uma atividade em particular (ou produto) pode 
ser impactada em uma rodada de ajuste (ou em todas elas), bem como absorver parte do 
choque exógeno inicial.

As relações de oferta (multiplicadores de oferta (MO)) determinam o nível de importância 
relativa da atividade/produto para o resto da economia. Adicionalmente, eles podem ser 
usados para isolar e avaliar o efeito da mudança no nível de produção dado um panorama 
exógeno que pode ser apenas parte de um cenário econômico mais amplo e complexo. Esse 
processo se dá na tradução desse panorama exógeno em variação da produção (tratado 
como exógeno) e, consequentemente, os multiplicadores determinam as mudanças no nível 
de produção das atividades/produtos.

Os MO determinam a importância econômica dos produtos da Bioeconomia. A Tabela 2 
apresenta os multiplicadores totais de oferta dos produtos da bioeconomia baseados na 
tecnologia da indústria. Esses resultados oferecem uma medida da importância econômica 
dos produtos da bioeconomia por unidade de valor e em termos de produção dos demais 
produtos que não tem origem na bioeconomia. Por exemplo, considere o MO total do 
produto milho de 0,749, esse valor indica que a variação de R$ 1 no valor da produção de 
milho implica uma variação de aproximadamente R$ 0,75 em toda a economia. Naturalmente 
esse valor é distribuído diferentemente entre as diversas atividades e produtos como será 
apresentado a seguir.

Atividades de origem animal, vegetal e extrativista têm multiplicadores menores do que 
um. A menor relação de oferta das atividades de origem vegetal, animal e extrativista está 
relacionada ao posicionamente dessas atividades na formação de valor do PIB-Bio. Em geral, 
são essas as atividades que fornecem recursos biológicos e biomassa para serem transformados 
em produtos de alto valor agregado pelas atividades industriais. Uma pequena fração desses 
recursos é consumida diretamente pelos consumidores ou destinada às exportações. Assim, 
a cada R$ 1,00 de aumento na oferta da bioeconomia de origem vegetal, em geral, espera-se 
um desdobramento menor do que a unidade no restante da economia.
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Alguns multiplicadores de oferta são menores do que um. O que isso significa? Diferentemente 
dos multiplicadores de demanda – que no geral são maiores do que um – aqui o efeito do 
próprio produto é exógeno, portanto, os valores determinados acima são idênticos são efeitos 
diretos (backward) que são distribuídos para as demais atividades/produtos. Como nem toda 
a produção é determinada pelo consumo intermediário, mas também pelo valor adicionado, 
os efeitos diretos não aumentam o multiplicador mais do que a unidade. Os efeitos indiretos 
podem sim aumentar o multiplicador de oferta mais do que a unidade. Quanto maior for a 
razão do consumo intermediário da atividade/produto em relação ao seu valor da produção, 
maior será o multiplicador de oferta. Por outro lado, quanto mais atividades/produtos são 
consideradas exogenamente em conjunto aumenta-se o grau de incerteza com relação ao 
multiplicador uma vez que inúmeras relações econômicas são consideradas exógenas. Para 
minimizar esse viés os m produtos da bioeconomia são considerados exógenos um a um.

Tabela 2: Multiplicadores totais de oferta. 

15

Fonte: resultados da pesquisa. 
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A bioindústria detêm os maiores multiplicadores de oferta. Destaca-se o valor do multiplicador 
de 1,50 para o “pescado industrializado” e 1,43, 1,45, e 1,46 para carnes de aves, bovinos 
e suínos, respectivamente. Esses multiplicadores são os mais elevados dentre os produtos 
analisados da bioeconomia. Esse resultado é reflexo da importância do consumo intermediário 
dessas atividades para a formação do valor da produção, bem como o posicionamento dessas 
atividades na cadeia de valor da bioeconomia. Além do link para trás, esses produtos são 
consumidos diretamente pela demanda final (consumidores e exportações). 

Adubos e fertilizantes, comércio e energia absorvem grande parte do choque de oferta na 
atividade de origem vegetal. A Figura 5 apresenta os multiplicadores de oferta específicos 
para as atividades de origem vegetal. Esse resultado é uma média dos multiplicadores de 
todos os produtos de origem vegetal apresentados na Tabela 1. O objetivo é determinar o grau 
de absorção e quais produtos/atividades são mais impactados diante de qualquer política ou 
evento sobre a bioeconomia. As dez atividades apresentadas na Figura 5 absorvem cerca de 
70% do impacto na atividade vegetal. Destaca-se que adubos e fertilizantes, defensivos e 
produtos químicos inorgânicos e orgânicos absorvem grande parte do choque, seguidos de 
comércio e transporte, e energia.

Comércio, transporte, rações e energia absorvem o choque nas atividades de origem animal. 
Já para atividade de origem animal a absorção do choque é mais heterogênea e apenas 56% 
do impacto é absorvido pelas atividades apresentadas na Figura 6. Destaca-se as atividades 
de rações balanceadas para animais e milho em grão que absorvem parte do choque, bem 
como as atividades de comércio e transporte, intermediação financeira e energia.

Bioinsumos, comércio e transporte e serviços financeiros geram um total de R$ 0,42 de 
produção a cada R$ 1,00 de produção bioindustrial. A atividade bioindustrial naturalmente 
apresenta um novo padrão de encadeamento na economia. A Figura 7 apresenta as dez 

Figura 5: Multiplicadores de oferta específicos para a bioeconomia de origem vegetal.

16

Nota: cerca de 70% de um choque na atividade de bioeconomia com origem vegetal é absorvido pelas atividades 
indicadas na figura. Por exemplo, R$ 1 de aumento na produção vegetal gera um aumento de R$ 0,12 na produção 
de adubos e fertilizantes.
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Figura 6: Multiplicadores de oferta específicos para a bioeconomia de origem animal. 

Figura 7: Multiplicadores de oferta específicos para a bioeconomia bioindústria.

atividades que absorvem cerca de 47% do choque nessa atividade. Naturalmente, aparecem 
as atividades fornecedores de insumos para a bioindústria, como por exemplo, animais vivos 
como bovinos, cana-de-açúcar e soja em grão, energia e serviços como comércio, transporte 
e intermediação financeira.

Em termos gerais, a decomposição dos multiplicadores de oferta mostra o encadeamento para 
trás na formação de valor da cadeia da bioeconomia sem considerar a absorção da demanda 
final (consumo e exportação) dessas atividades. Como esperado, as atividades de origem 
vegetal e animal apresentam menores multiplicadores e concentrados em seus fornecedores, 
uma vez que o grau de ligação para trás dessas atividades é menor. Já a atividade de 
bioindústria, por ser uma atividade de transformação industrial, seu multiplicador é maior do 
que a unidade e com diversas ligações, tanto para trás quanto para frente em sua cadeia de 
valor. Um ponto comum é a relação das atividades da bioeconomia com comércio, transporte 
e energia, atividades indispensáveis para a sustentabilidade da produção e distribuição da 
oferta de produtos com origem biológica.

17

Nota: cerca de 56% de um choque na atividade de bioeconomia origem animal é absorvido pelas atividades indica-
das na figura. Por exemplo, R$ 1 de aumento na produção de origem animal gera um aumento de R$ 0,07 de rações 
balanceadas para animais.   

Nota: cerca de 47% de um choque na atividade de bioindústria da bioeconomia é absorvido pelas atividades indi-
cadas na figura. Por exemplo, R$ 1 de aumento na produção bioindustrial gera um aumento de R$ 0,05 na produ-
ção de animais vivos.   
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Q ualquer política agroambiental que afeta diretamente ou indiretamente a produção das ati-
vidades da bioeconomia não pode ser propriamente avaliada sem se conhecer o tamanho 

da cadeia de valor da bioeconomia, bem como os efeitos dessas atividades sobre o restante da 
economia. À medida que as contas nacionais, e diversas outras bases de dados secundárias, au-
mentam seu grau de desagregação das atividades e produtos, se reduz a dificuldade e o custo da 
determinação de diversas cadeias de valor.

Esse estudo tem foco na determinação da cadeia de valor da bioeconomia (PIB-Bio) e coloca luz na 
discussão da dimensão econômica da sustentabilidade da bioeconomia no Brasil. Adicionalmente, 
o estudo apresenta uma aplicação dos multiplicadores de oferta da bioeconomia – uma das inú-
meras aplicações e estudos que podem ser derivados desses dados. Outros multiplicadores como 
renda e emprego podem ser determinados uma vez que o efeito na produção é conhecido. Ao se 
considerar as atividades e/ou produtos da bioeconomia como exógenos no sistema reflete-se a 
realidade de diversas políticas agroambientais que focam na produção, oferta e sustentabilidade 
dessas atividades. 

Os resultados indicam uma cadeia de valor de cerca de 20% do PIB brasileiro em 2019 revelando a 
geração de valor da bioeconomia como um todo. Especificamente, tem-se a importância por uni-
dade de valor da produção de cada atividade/produto da bioeconomia para o resto da economia. 
Como apresentado há uma grande variabilidade dos impactos e do encadeamento dessas ativida-
des e isso está amplamente relacionado a importância do consumo intermediário com relação ao 
valor total da produção.

4. CONCLUSÕES
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ANEXO

Essa seção em anexo apresenta o método de estimação do PIB-Bio, utilizando o ano de 2019 
como ano de referência. A principal base de dados para determinação do PIB-Bio é o Sistema 
de Contas Nacionais (SNA) publicado periodicamente pelo IBGE5. O SNA apresenta diversas 
informações da economia brasileira, como produção de bens e serviços, usos e recursos do 
consumo intermediário, valor adicionado, demanda final, demanda total, importações, mar-
gens de transporte, comércio, impostos diretos e indiretos etc. Atualmente, a desagregação 
de atividades padrão do SNA é de 68 atividades e 128 produtos, conforme apresentação na 
Tabela A3.

Com a determinação da MIP foram obtidas as matrizes de consumo intermediário a preços 
básicos tanto na estrutura atividade x atividade, quanto na estrutura produto x atividade7. 
Essas relações auxiliam na determinação do viés bioeconômico de cada uma das atividades 
(chamado de bio-based seguindo a literatura internacional (RONZON et al., 2017; RONZON; 
M’BAREK, 2018)). Assim, as atividades consideradas 100% bio-based, ou seja, aquelas em que 
todo o valor adicionado gerado é integralmente considerado da bioeconomia são apresenta-
dos na Tabela A1.

A partir dos dados do SNA de 2019 foi possível determinar a Matriz de Insumo-Produto (MIP) 
na agregação 68 atividades e 128 produtos segundo método proposto por (GUILHOTO; SES-
SO, 2010). O processo de estimação da MIP tem fundamental importância para a determina-
ção do PIB-Bio, uma vez que a MIP contém as relações a preços básicos6 no consumo inter-
mediário das atividades entre si e entre atividades e produtos. Adicionalmente, no processo 
de estimação da MIP, obtém-se de forma desagregada as matrizes de margens de transporte, 
margens de comércio, importação, e de impostos.

METODOLOGIA

5 Para mais informações: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais.html
6 O termo “preços básicos” refere-se aos preços dos bens e serviços sem adição de margens de transporte e comércio, bem 
como impostos diretos e indiretos líquido dos subsídios. Dessa forma, tem-se uma representação das transações entre as 
atividades sem o viés da formação de preço que é comumente utilizada em análises de insumo-produto. Quando se consi-
dera as margens de transporte e comércio e impostos diretos e indiretos líquido de subsídios tem-se a valoração a “preços 
do consumidor”.
7 Para uma discussão maior das estruturas atividade x atividade e produto x atividade ver (MILLER; BLAIR, 2009b).

ATIVIDADES DA BIOECONOMIA

MATRIZ INSUMO-PRODUTO 
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Da mesma forma, há atividades com viés bio-based menor que 100%, ou seja, apenas uma 
parte da sua produção é composta de insumos da biomassa e biológicos. Os valores adi-
cionados por essas atividades também são parcialmente considerados na geração de valor 
da cadeia da bioeconomia. Há diversas referências na literatura internacional e nacional que 
indicam a determinação do viés bio-based de cada produto ou atividade. A classificação das 
atividades como 100% bio-based segue a mesma metodologia proposta por esta literatura 
(RONZON et al., 2017; SILVA; PEREIRA; MARTINS, 2018).

A expressão (1) a seguir determina o coeficiente de venda entre diferentes atividades a partir 
da matriz de consumo intermediário a preços básicos na estrutura atividade x atividade. Se-
jam s e k elementos do conjunto de atividades da matriz de insumo-produto o coeficiente de 
venda cVs,k indica a participação da venda da atividade s no total do consumo intermediário 
da atividade k, ou em outras palavras, a parcela da atividade s na demanda total intermediária 
da atividade k.

(1)

onde:
Zs,k = consumo intermediário da atividade k com origem na atividade s (R$ milhões);
CIk = consumo intermediário total da atividade k (R$ milhões);
cVs,k = coeficiente de venda da atividade s para a atividade k;

Nota: Essas atividades do SNA, rotuladas pelo conjunto fbio, foram classificadas em bioeconomia de origem vege-
tal, animal, extrativista e bioindústria, bem como os produtos de cada atividade.
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Assim o viés bio-based (vbb) da atividade k é determinado pela soma das parcelas de com-
pras das s atividades que compõem o conjunto fbio (100% bio-based, conforme apresentado 
na Tabela A1). Foram considerados na cadeia de valor da bioeconomia aquelas atividades k 
que apresentam valor igual ou maior do que 5% das suas compras intermediárias com origem 
nas atividades com viés 100% bio-based. Assim, tem-se que o viés bio-based é dado por:

(2)

A Tabela A2, a seguir, apresenta o valor do vbb para cada uma das atividades considerando 
o critério de seleção apresentado anteriormente. Por exemplo, para a atividade “Fabricação 
de produtos da madeira” o vbb é de 18%, o que significa que 18% do total da sua demanda 
intermediária tem origem nas atividades 100% bio-based (Tabela A1).

O vbb foi utilizado para explicitar as novas atividades da bioeconomia na matriz de insumo-
-produto8. Essas atividades são identificadas com seus nomes originais acrescidos do acrôni-
mo “BB” (bio-based), i.e., para o exemplo anterior “BB - Fabricação de produtos da madeira” 
refere-se somente a parcela bio-based dessa atividade, enquanto “Fabricação de produtos da 
madeira” refere-se à parcela não bio-based da atividade original. Obrigatoriamente, a soma 
das produções bio-based e não bio-based dessas atividades deve expressar a produção total 
reportada pelo IBGE para a atividade “Fabricação de produtos da madeira”. 

O setor de geração de energia elétrica – Energia elétrica, gás natural e outras utitidades – 
apresenta um viés bio-based igual a 9,45%, i.e., cerca de 10% da geração de energia tem ori-
gem em recursos biológicos ou de biomassa. Diferentemente das outras atividades bio-based 
nas quais seus vbb são determinados pelo consumo interdiário, no setor de geração de ener-
gia elétrica utiliza-se a participação da biomassa na geração de energia. Esse valor é obtido 
no Balanço Energético Nacional (EPE, 2022) Capítulo 1 (Análise energética e dados agrega-
dos) – Tabela 1.2.b.

Tabela A2: Atividades e suas parcelas bio-based que compõem a cadeia de valor da 
bioeconomia. 

23

8 Na prática as novas k atividades bio-based na matriz insumo-produto são “abertas” pelo valor do vbb de cada atividade, ou 
seja, considera-se a tecnologia de produção fixa e igual à atividade original no qual a atividade k foi derivada.

Nota: Essas atividades do SNA, rotuladas pelo conjunto pbio, foram classificadas em indústria bio-based. 
As parcelas remanescentes, não bio-based de cada atividade, foram rotuladas pelo conjunto ibio.
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SEGMENTOS DA CADEIA DE VALOR

Essa seção apresenta o método de estimação do PIB-Bio. O método utilizado é baseado na 
estimação do PIB do Agronegócio9, porém com algumas importantes adaptações para o es-
copo da bioeconomia. 

No segmento dos insumos da bioeconomia são computadas as parcelas do valor adicionado 
bruto mais impostos indiretos (VApm) de todas as atividades voltadas ao fornecimento de in-
sumos para as atividades 100% bio-based (Tabela A1). Qualquer atividade na MIP é fornecedo-
ra de insumos para as atividades 100% bio-based, assim considera-se somente a intensidade 
de sua vinculação. Essa intensidade é avaliada pela parcela das vendas da atividade que se 
destina à bioeconomia (frente as suas vendas totais).

Nenhuma atividade foi identificada como exclusiva no fornecimento de insumos para a bioe-
conomia, portanto, nenhuma atividade teve seu VApm integralmente adicionado ao segmento 
dos insumos. Os valores dos insumos produzidos pela própria bioeconomia ou pela bioindús-
tria e utilizados na bioeconomia são considerados, respectivamente, no segmento da bioeco-
nomia e no segmento industrial.

Assim, o valor da cadeia do segmento dos insumos pode ser determinado por:

(3)

onde:
cVnbio,bio = coeficiente de venda da atividade nbio para a atividade bio;
cVm,bio = coeficiente de venda da atividade m para a atividade bio;
VApm = valor adicionado mais impostos indiretos de cada atividade (nbio, m) (R$ milhões);

Destaca-se que o valor do segundo termo do lado direito da igualdade é subtraído para que 
não haja dupla contagem das parcelas das atividades m (serviços) no segmento dos insu-
mos e sim no segmento de distribuição e serviços, como será apresentado a seguir. A Tabela 
A3 apresenta a classificação das atividades em cada um dos conjuntos apresentados na 
expressão (3) – nbio, bio, m.

No segmento da bioeconomia, considera-se integralmente o valor adicionado a preços de 
mercado (VApm) das atividades classificados como 100% bio-based (Tabela A1).

(4)

onde:
fbio é o conjunto das atividades 100% bio-based.

SEGMENTO DOS INSUMOS

SEGMENTO DA BIOECONOMIA 

9 Para mais informações veja: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/metodologia-pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx
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No segmento industrial é considerado o valor adicionado a preços de mercado (VApm) de 
diversas indústrias que transformam as matérias-primas oriundas da bioeconomia. O valor do 
segmento industrial é determinado como: 

(5)

onde:
cVAbio,ibio = coeficiente da renda da atividade ibio vinculado ao processamento de insumo da 
bioeconomia bio10.

O segundo termo do lado direito da igualdade representa o valor adicionado pelas ativida-
des industriais ibio considerando as parcelas das atividades da bioeconomia (bio) na forma-
ção de renda dessas atividades. Lembre-se que as atividades ibio são derivadas das ativida-
des da Tabela A2 (pbio). Entretanto, as atividades ibio ainda apresentam ligações residuais 
de compra e venda com as atividades da bioeconomia e, portanto, essas relações são consi-
deradas nesse segmento. A Tabela A3 em anexo apresenta todas as atividades e a classifica-
ção de conjuntos para a determinação do PIB-Bio.

Para a determinação do segmento de distribuição e serviços utiliza-se o valor adicionado das 
atividades de margens (comércio e transporte) bem como os demais serviços relacionados 
às atividades de distribuição da bioeconomia. As atividades consideradas como serviços são 
apresentadas na Tabela A3. 

Assim, na prática a estratégia de mensuração do segmento de distribuição e serviços leva 
em consideração as parcelas das margens de comércio e transporte pagas pelas atividades da 
bioeconomia na demanda final dos seus produtos (MMGDFbio,n) em relação as margens totais 
de comércio e transporte da economia (MMGTn). Já para as demais atividades considera-se 
às parcelas da demanda final das atividades da bioeconomia (DFbio) no total da demanda 
final doméstica (DFD). Dessa forma, tem-se uma estimação do encadeamento das diversas 
atividades de serviços no processo de distribuição dos produtos oriundos das atividades da 
bioeconomia. A expressão (6) a seguir apresenta como o segmento de distribuição e serviços 
é determinado. 

(6)

onde:
MMGDFbio,n = valor da margem n (comércio ou transporte) na demanda final das atividades 
bio (R$ milhões);
MMGTn = valor total da margem n (comércio ou transporte) na economia (R$ milhões);
VApmn = valor adicionado mais impostos indiretos das atividades n (margens de comércio e 
transporte) (R$ milhões); 
DFbio = valor da demanda final da atividade bio (R$ milhões);
DFD = demanda final da economia (R$ milhões);
VApm(m-n) = valor adicionado mais impostos indiretos das atividades m (serviços) excluindo 
margens n (comércio e transporte) (R$ milhões);
VApmm = valor adicionado mais impostos indiretos da atividade m (serviços) (R$ milhões);

SEGMENTO INDUSTRIAL

SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS

10 O cVA é determinado pela razão entre o consumo intermediário e o valor adicionado (VApm), tal que: cVAs,k = Zs,k/VApmk;
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Destaca-se que não foram vinculadas ao PIB-Bio as seguintes atividades de serviços: Educa-
ção pública; Educação privada; Saúde pública; Saúde privada; Atividades artísticas, criativas 
e de espetáculos; Organizações associativas e outros serviços pessoais; Serviços domésticos. 

A primeira e a segunda parte à direita na expressão (6) correspondem à distribuição e servi-
ços dos produtos da bioeconomia, já a terceira parte, corresponde aos valores dos insumos 
de serviços da bioeconomia que não foram computados no segmento de insumos. Assim, o 
valor dos serviços como insumos são considerados nesse segmento.

De modo geral, quando se utiliza o método de MIP, reporta-se os chamados multiplicadores 
finais de demanda que são utilizados para determinar o impacto de mudanças nos elementos 
da demanda final no nível de produção das atividades ou produtos. Considere as atividades 
de produção da bioeconomia. Essas atividades são diretamente afetadas por políticas agro-
ambientais ou fatores exógenos (e.g., mudanças climáticas) que induzem choques exógenos 
em seus níveis de produção e produtos. O chamado backward linkage promove o primeiro 
efeito de ajuste diretamente nos insumos e produção ligados à bioeconomia. Esses ajustes 
promovem uma série de efeitos secundários (efeitos indiretos) exatamente do mesmo modo 
que o primeiro e, portanto, todas as atividades de produção são afetadas antes mesmo do 
choque inicial terminar. Uma atividade em particular (ou produto) pode ser impactada em 
uma rodada de ajuste (ou em todas elas), bem como absorver parte do choque exógeno ini-
cial. O restante será absorvido pela demanda final, o que pode implicar em um viés de inter-
pretação de resultado ou da avaliação da política que está sendo considerada, uma vez que as 
atividades e produtos da bioeconomia que não pertencem ao choque exógeno na demanda 
final estão sendo impactadas.

Para contornar esse viés de interpretação, os multiplicadores de oferta (MO) são utilizados 
para determinar o impacto específico de uma mudança exógena em alguma atividade ou pro-
duto no nível de atividade total da economia, como também avaliar o efeito de uma política 
agroambiental e seus fatores subjacentes. Os MO determinam o nível de importância relativa 
da atividade/produto para o resto da economia. Adicionalmente, eles podem ser usados para 
isolar e avaliar o efeito da mudança no nível de produção dado um panorama exógeno que 
pode ser apenas parte de um cenário econômico mais amplo e complexo. Esse processo se 
dá na tradução desse panorama exógeno em variação da produção (tratado como exógeno) 
e, consequentemente, os MO determinam as mudanças no nível de produção das atividades/
produtos.

Considere uma economia com m produtos e n atividades de tal modo que a tecnologia base-
ada na indústria na estrutura produto x produto pode ser determinar como:

(7)

vetor (m,1); total da produção do produto i;  

vetor (m,1); demanda final do produto i; 

matriz (m,n); matriz produto x atividade de coeficientes diretos bij = uij /Xj. É o 
coeficiente técnico que indica o valor do produto i necessário para a produção 
de uma unidade de valor da atividade j; 

matriz (n,m); matriz atividade x produto “proporção da produção dos produ-
tos” onde dij = vij /Qj . Determina a parcela da produção total do produto j que 
é feita pela atividade i. Como implicação tem-se que a produção do produto 
j é determinada em proporção fixa de cada atividade. Essa é a hipótese da 
tecnologia baseada na indústria.

MULTIPLICADORES DE OFERTA
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O próximo passo é tornar exógeno o produto (os  produtos) que será(ão) analisado(s). Esse 
procedimento segue (JOHNSON; KULSHRESHTHA, 1982; PAPADAS; DAHL, 1999) . Considere 
que:

(8)

onde:
M=BD

Considerando que o índice 1 abaixo representa o conjunto de produtos com origem na bioe-
conomia e que agora são considerados exógenos no sistema, portanto o índice 2 representa 
os demais produtos. A matriz particionada de (8) é: 

(9)

Em (9) tem-se um sistema de duas equações matriciais. As variáveis desconhecidas são Q2 e 
E1 enquanto Q1 e E2 são exogenamente determinadas. Resolvendo a segunda equação, tem-se:

(10)

Dado os níveis iniciais de Q1 e E2 (ou suas variações) o nível de Q2 (ou sua variação) pode ser 
determinado por (10). Inserindo esse valor na primeira equação do sistema nos dá o novo va-
lor de E1 ou sua variação:

(11)

Como o interesse aqui é apenas no impacto exógeno da produção dos produtos da bioecono-
mia nos demais produtos pode-se assumir que a variação em E2 é zero, portanto os mutiplica-
dores de oferta no formato matricial podem ser determinados por:

(12)

Se k produtos são exógenos, a matriz MO será de dimensão (m-k, k) onde o elemento ij de-
termina a mudança na produção do produto i devido a mudança exógena de uma unidade na 
produção do produto j. 
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Tabela A3: Relação de atividades do SNA, atividades bio-based (BB) e classificação 

dos conjuntos para determinação do PIB-Bio.
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* Refere-se ao mesmo código do SNA original porém considerando somente a parcela bio-based dessa atividade.



30

P
IB

 D
A

 B
IO

E
C

O
N

O
M

IA



31



32

P
IB

 D
A

 B
IO

E
C

O
N

O
M

IA

Rua Itapeva, 474 - Bela Vista
CEP 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil

Phone: +55 (11) 3799-3645 
gvagro@fgv.br

fgv.br/eesp


