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 Eram os outros românticos, no escuro 

                              Cultuavam outra idade média situada no futuro 
                         Não no passado 

            Sendo incapazes de acompanhar 
 A baba Babel de economias 

              As mil teorias da Economia 
 Recitadas na televisão 
 Tais irredutíveis ateus 
 Simularam uma religião! 

 
    (Caetano Veloso, em “Os Outros Românticos”, 1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

           To be conscious is not to be in time 
            But only in time can the moment in the rose-garden, 

                       The moment in the arbour where the rain beat, 
                                                      The moment in the draughty church at smokefall 

                                                   Be remembered; involved with past and future. 
                                   Only through time time is conquered. 

 
                                       (T.S. Eliot, em “Burnt Norton”, 1943) 
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RESUMO 

 

 A tese analisa o processo de liberalização comercial no Brasil nos anos de 1990, 

procurando avaliar, sobretudo, se os resultados alcançados ficaram consoantes com as 

predições das teorias de comércio internacional e da literatura sobre liberalização 

comercial.  Para cumprir tal objetivo, o trabalho discute, na primeira parte (composta 

por três capítulos) o marco teórico a partir do qual se desdobram as investigações 

empíricas concernentes ao processo de liberalização comercial no Brasil; feito isso, na 

segunda parte (com dois capítulos), apresentam-se os principais resultados para o caso 

brasileiro, cobrindo desde o desenho, a concepção e a implementação da reforma 

comercial às evidências empíricas sobre a evolução da eficiência técnica, da alocação de 

recursos, do padrão de comércio e de alguns aspectos vinculados à eficiência dinâmica. 

 

 Em particular, o último capítulo contém a maior contribuição desta tese para a 

pesquisa recente realizada no Brasil sobre os impactos da liberalização comercial, 

sobretudo porque, na apresentação das evidências empíricas sobre a evolução da 

eficiência técnica, aplica-se uma metodologia de estimação da variação da 

produtividade do trabalho e dos custos médios na indústria de transformação nos 

períodos 1988-1994 e 1994-1998, tomando-se como base um modelo de regressão por 

micro-dados (panel data). Essa metodologia procura eliminar as distorções existentes 

(em geral, para mais) nas estimativas desses indicadores, recentemente divulgadas no 

Brasil  -  e normalmente calculadas com base em dados agregados  -, além de permitir 

captar os principais fatores causais da evolução da eficiência técnica na indústria 

manufatureira brasileira após a liberalização comercial. 

 

 As demais evidências empíricas, apresentadas na segunda parte, confrontadas 

com o marco teórico desenvolvido na parte inicial, servirão como base comum para as 

implicações normativas contidas na Conclusão final. Esta última, ipso facto, conterá 

uma seção com breves recomendações de medidas de políticas industriais e de comércio 

exterior orientadas para melhorar a performance da eficiência econômica brasileira em 

perspectiva dinâmica.  

   

 

 



ABSTRACT 

 

 This thesis analyses the Brazilian trade liberalization process through the 1990’s 

and investigates if the results and empirical evidence have been consistent with the 

predictions of the theories of international trade and the theoretical literature on trade  

liberalization. In order to achieve these objectives, this research discusses in the first 

part (Chapters I, II and III) the theoretical basis from which the empirical evidence will 

be developed. In the second part (Chapters IV and V), the main results of the Brazilian 

experience on trade liberalization are presented, for instance the design and the 

implementation of the trade reform, as well as the empirical evidence on the evolution 

of the technical efficiency, allocation of resources, trade pattern and some aspects 

related to dynamic efficiency of the Brazilian economy. 

 

 Particularly, the last chapter has the most relevant contribution of this thesis for 

the recent research in this area in Brazil, especially because of the evolution of the labor 

productivity and the average costs in Brazilian manufacturing industry, which is 

estimated through a regression model of panel data. This methodology provides not 

only the elimination of the distortions (generally upwards) shown in the estimations of 

the indicators published in Brazil recently, but also captures the main causes of the 

change of the technical efficiency of the Brazilian manufacturing industry after the trade 

liberalization. 

 

 The empirical evidence displayed in the second part of this thesis (Chapters IV 

and V), combined with the theoretical approach analysed in the first part (Chapters I, II 

and III), will be taken as the basis for the discussion on normative implications at the 

Conclusion Chapter. This Conclusion has, ipso facto, a section with some 

recommendations for industrial and trade policies oriented for improving the efficiency 

of the Brazilian economy in a dynamic perspective. 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 1 

 

PARTE I: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA:  

O MARCO TEÓRICO 11 

 

CAPÍTULO I: COMÉRCIO INTERNACIONAL E EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA: A ABORDAGEM ESTÁTICA 13 

 

Introdução 13 

1.Vantagem comparativa e eficiência econômica 14 

1.1 O conceito ricardiano de vantagem comparativa 14 

1.2 A versão neoclássica do modelo ricardiano de vantagens comparativas  17 

1.2.1 Comércio com muitos bens e padrão de especialização 20 

1.3 O modelo de Heckscher-Ohlin 27 

1.4  As proposições básicas do modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson 31 

2. Retornos crescentes, concorrência imperfeita e eficiência econômica 36 

2.1 Economias de escala e padrões de concorrência 39 

2.2 Comércio internacional e oligopólio 48 

2.2.1 Cournot com concentração de firmas 50 

2.2.2 Concorrência monopolística e comércio intra-industrial 54 

Conclusão 59 

 

CAPÍTULO II: COMÉRCIO INTERNACIONAL E EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA: A ABORDAGEM DINÂMICA 61 

 

Introdução 61 

2.1 A vertente ortodoxa: inovação, comércio internacional e crescimento   

      econômico a longo prazo no modelo de Grossman e Helpman 63 

2.1.1 Modelos de crescimento econômico: uma nota sobre os  

          antecedentes 63 

2.1.2 Os fundamentos econômicos da nova teoria de comércio e  

          crescimento 66 



2.1.3 O modelo básico de expansão de variedade de produtos 68 

2.1.3.1 Expansão de variedade de produtos: o modelo padrão 68 

2.1.3.2 Expansão de variedade de produtos: a hipótese da  

            tecnologia como capital de conhecimento público 76 

2.1.4 Inovação, comércio internacional e crescimento econômico a  

         longo prazo 79 

2.1.4.1 Comércio e crescimento: a hipótese de difusão do 

             conhecimento 80 

2.1.4.2 Comércio e crescimento: a hipótese de livre intercâmbio  

de bens, serviços e conhecimento entre países de estruturas 

produtivas similares 84 

2.1.4.3 Comércio, crescimento e inovação desigual: a hipótese de gaps 

tecnológicos entre países  87 

2.2 A vertente heterodoxa: a contribuição dos neoschumpeterianos 91 

2.2.1 Comércio internacional e gaps tecnológicos: de Smith a Posner 93 

2.2.2 A abordagem neoschumpeteriana e o trade-off  entre comércio e  

          crescimento 100 

Conclusão 107 

 

CAPÍTULO III: A ECONOMIA POLÍTICA DA LIBERALIZAÇÃO 

COMERCIAL 110 

 

Introdução 110 

3.1 Os fundamentos teóricos da liberalização comercial no mundo real 111 

3.1.1 Liberalização comercial como tarifação das quotas 112 

3.1.2 Liberalização comercial como maior neutralidade na concessão  

         dos incentivos 118 

3.2 Liberalização comercial: implementação, velocidade e seqüência  123 

3.3 Políticas industrial e de comércio exterior após a liberalização comercial: os  

      argumentos teóricos modernos 133 

3.3.1 Liberalização comercial e falhas de mercado: argumentos para a  

         prevalência de políticas industriais horizontais 134 



3.3.2 Oligopólio, economias de escala e externalidades tecnológicas:  

         os argumentos favoráveis a políticas setoriais depois da  

         liberalização comercial 137 

3.4 A propósito de críticas (e réplicas) aos argumentos modernos para políticas  

      industriais verticais 152 

Conclusão 155 

  

PARTE II: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA: A 

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 158 

 

CAPÍTULO IV: A LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA: 

CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESDOBRAMENTOS 160 

 

Introdução 160 

4.1 A generalização de barreiras não-tarifárias e a estrutura de proteção no final  

     da década de 1980 161 

4.2 A liberalização comercial brasileira: ambiente macroeconômico, desenho,  

      implementação e desdobramentos 172 

4.2.1 O ambiente macroeconômico 172 

4.2.2 A liberalização comercial no Brasil: desenho, implementação e  

         modificações (1990-1994) 184 

4.2.3 A liberalização comercial no Brasil: consolidação e desdobramentos  

         após o Plano Real  188 

Conclusão 200 

 

CAPÍTULO V: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA: AS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O CASO 

BRASILEIRO 202 

 

Introdução 202 

5.1 A liberalização comercial e a eficiência técnica: uma estimativa econométrica  

      com base em modelo de regressão por dados de painéis (panel data) 204 

5.2 A liberalização comercial brasileira e os impactos sobre a alocação de recursos  

      e o padrão de comércio 244 



5.2.1 A alocação de recursos após a liberalização comercial 244 

5.2.2 O padrão de comércio brasileiro após a liberalização comercial 258 

5.3 A liberalização comercial brasileira e algumas evidências sobre a eficiência  

      dinâmica 267 

Conclusão 282 

 

CONCLUSÃO: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL, EFICIÊNCIA ECONÔMICA E 

IMPLICAÇÕES NORMATIVAS PARA O BRASIL 283 

 

1. Liberalização comercial e eficiência econômica: aspectos teóricos e evidências 

empíricas para o caso brasileiro 283 

2. Das evidências empíricas às implicações normativas para o caso brasileiro 289 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 297 

 

APÊNDICE 1  -  CLASSIFICAÇÕES NÍVEL 100 E TRADUTORES            

CORRESPONDENTES DA FGV  (PARA DEFLACIONAR               

VIA ÍNDICES DE PREÇO POR ATACADO/OFERTA         

GLOBAL – IPA/OG)  320 

 

APÊNDICE 2  –  PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS REGRESSÕES  

 PARA A ESTIMAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS         

MÉDIOS E DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO NOS 

PERÍODOS 1988-1994 E 1994-1998 326 

 

APÊNDICE 3  -  ESTATÍSTICAS DAS REGRESSÕES ESPECIFICADAS NO 

APÊNDICE 2 330 

 

APÊNDICE 4 -  NÚMERO DE UNIDADES LOCAIS (ULs)  CONSTANTE NO 

BANCO DE DADOS ORIGINAL – INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA (ANOS SELECIONADOS)  336 

 

 



ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 3.1: Matriz para a análise do processo de liberalização comercial 126 

Tabela 4.1 Exigência de financiamento externo nas importações com cobertura cambial 163 

Tabela 4.2 Participação do número de produtos constantes no Anexo C no total de  

                  produtos da NBM (por gêneros da indústria de transformação) 166 

Tabela 4.3 Participação das importações listadas no Anexo C na importação total (por  

                 gêneros da indústria) 167 

Tabela 4.4: Taxa de proteção efetiva (em %) (1987-1989) 171 

Tabela 4.5: Brasil: Principais indicadores macroeconômicos (1990-2001) 178 

Tabela 4.6: Brasil: Indicadores de fragilidade financeira interna e externa (1995-2001) 183 

Tabela 4.7: Cronograma de redução tarifária (1990-1994) 188 

Tabela 4.8: Tarifa nominal média no Brasil (em %) (1988-1998) 194 

Tabela 4.9: Taxa de proteção efetiva (em %) (1990-1998) 197 

Tabela 5.1: Conversão para Real (R$) como moeda corrente 219 

Tabela 5.2: Variação e decomposição da produtividade do trabalho no Brasil  

                   (1988-1994) 222 

Tabela 5.3: Variação e decomposição da produtividade do trabalho no Brasil  

                   (1994-1998) 223 

Tabela 5.4: Variação e decomposição dos custos médios no Brasil (1988-1994) 231 

Tabela 5.5:  Variação e decomposição dos custos médios no Brasil (1994-1998) 232 

Tabela 5.6: Coeficiente de correlação entre as variáveis relacionadas à liberalização   

                  comercial com a variação da produtividade do trabalho e dos custos médios  

                  na indústria de transformação brasileira 237 

Tabela 5.7: Classificação da indústria de transformação brasileira, segundo o ranking  

                  de eficiência técnica 241 

Tabela 5.8: Coeficiente de penetração das importações segundo o grau de eficiência  

                   técnica (1990-2001) 245 

Tabela 5.9: Coeficientes das exportações brasileiras segundo o grau de eficiência  

                   técnica (1990-2001) 250 

Tabela 5.10: Variação do mark-up no Brasil (em %) (1990-1999) 254 

Tabela 5.11: Matriz de correlação entre as variáveis relacionadas à liberalização  

                     comercial 257 



Tabela 5.12: Composição das exportações brasileiras segundo o grau de eficiência  

                     técnica (1989-2001) 259 

Tabela 5.13: Composição das importações brasileiras segundo do grau de eficiência  

                     técnica (1989-2001) 262 

Tabela 5.14: Principais mercados das exportações brasileiras (1989-2001) 265 

Tabela 5.15: Principais fornecedores das importações brasileiras (1989-2001) 266 

Tabela 5.16: Índices de vantagem comparativa revelada (1989-2001) 269 

Tabela 5.17: Grau de auto-suprimento da produção doméstica segundo o grau de  

                     eficiência técnica (1990-2001) 273 

Tabela 5.18: Participação do Brasil nas exportações mundiais (1989-2001) 276 

Tabela 5.19: Evolução do comércio exterior brasileiro e das exportações mundiais – 

                     Médias em períodos selecionados 277 

Tabela 5.20: Composição das exportações brasileiras segundo gastos em P & D –  

                     Participação (%) em períodos selecionados  279 

Tabela 5.21: Balança comercial – saldos setoriais médios anuais segundo gastos em 

                     P & D – Médias em períodos selecionados 280 

ÍNDICES DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1.1: Preços relativos antes e pós-comércio 19 

Gráfico 1.2: Determinação dos salários relativos e do padrão de comércio                            24 

Gráfico 1.3: Equalização de preços e padrão de comércio no modelo H-O-S 35 

Gráfico 1.4: Equilíbrio integrado com economias externas internacionais: efeitos sobre  

                    a eficiência e o padrão de comércio 43 

Gráfico 1.5: Equilíbrio integrado e padrão de comércio com concorrência monopolística 56 

Gráfico 1.6: Comércio na presença de economias de escala e concorrência monopolística 58 

Gráfico 2.1: Equilíbrio dinâmico no modelo padrão 75 

Gráfico 2.2: Equilíbrio dinâmico de longo prazo – a tecnologia como capital de  

                    conhecimento público 78 

Gráfico 3.1: Efeitos microeconômicos das tarifas aduaneiras 114 

Gráfico 3.2: Efeitos microeconômicos das quotas e comparação com tarifas 117 

Gráfico 4.1: Taxa de câmbio real R$/US$ (1994-2001) 177 

Gráfico 5.1: Evolução do coeficiente de penetração das importações do total brasileiro  

                      (1990-2001) 248 

Gráfico 5.2: Evolução do coeficiente de exportação para o total brasileiro (1990-2001) 252 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1

 

                                                

INTRODUÇÃO 

 

 

 No início da década de 1980, alguns poucos analistas econômicos mais 

perspicazes já se mostravam convencidos do esgotamento do processo de substituição 

de importações enquanto “modelo” de desenvolvimento da economia brasileira1. 

Deflagrado de forma praticamente “espontânea”, ainda nos idos da década de 1930, esse 

modelo de industrialização foi impulsionado de forma mais intensa quando, a partir dos 

anos de 1950, o Estado brasileiro assumia, de forma explícita, um dos papéis centrais 

desse processo, seja desenhando, coordenando e implementando os chamados planos de 

desenvolvimento, seja selecionando os setores e segmentos para fins de fixação das 

barreiras comerciais contra a concorrência externa, e de concessão de incentivos e 

benefícios públicos, ou até mesmo delegando para si, como monopolista ou não, a 

iniciativa do empreendimento produtivo. 

 

 Apesar das crises cíclicas e dos recorrentes problemas de balanço de pagamentos 

ocorridos ao longo do período, o Estado, sob governos democráticos ou autoritários, 

criava novos mecanismos de intervenção e um emaranhado de instituições voltadas para 

preservar o referido “modelo”, sem aparentemente mostrar maiores preocupações com o 

fortalecimento da integração comercial externa (ao menos, pela via das importações), 

não obstante o não-desprezível grau de internacionalização da economia brasileira tenha 

sido uma opção claramente firmada já na segunda metade da década de 1950. 

 

 As prováveis razões para o esgotamento do modelo de substituição de 

importações no início dos anos de 1980 são relativamente simples: primeiro, porque o 

parque industrial brasileiro já estava montado, detendo o país capacidade instalada em 

 
1 Em seu ensaio clássico, Tavares (1963) detectava sinais de esgotamento do “modelo” de substituição de 
importações já na primeira metade da década de 1960, ao afirmar que “o dinamismo do processo de 
substituição de importações parece estar chegando ao fim e dificilmente se pode prever um quarto 
período de desenvolvimento dentro do mesmo modelo (p.73)”.  É preciso deixar claro, desde logo, que 
existem dois conceitos de substituição de importações: o primeiro se refere ao “modelo de 
desenvolvimento” dos países “grandes” da América Latina, os quais, sujeitos aos choques adversos 
deflagrados pela Grande Depressão, foram forçados a fechar-se à concorrência internacional. Como 
afirmara Prebisch em seu artigo seminal de 1949, “a substituição de importações na América Latina não 
foi fruto de nenhuma teoria, mas das circunstâncias”;  o segundo está vinculado ao resultado decorrente 
da estrutura de incentivos existentes na economia (tarifas de importação, subsídios, taxas de câmbio, etc.) 
sobre o estímulo às atividades domésticas que competem com importações vis-à-vis as atividades 
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praticamente todos os setores por categoria de uso;  segundo, porque o próprio Estado, 

em virtude da grave crise fiscal,  passou a defrontar-se com sérias limitações para seguir 

financiando, por meio de renúncias fiscais, créditos e outras formas de subvenções 

públicas, uma parcela significativa dos investimentos realizados no país. 

 

 O gravíssimo problema cambial por que passou a economia brasileira na primeira 

metade da década de 1980 acabou levando ao apogeu um tipo de intervenção que, a 

despeito de todas a críticas a que estava sujeito, pautara-se por relativo grau de 

racionalidade no passado. Com efeito, o uso de barreiras quantitativas e administrativas, 

antes utilizadas com relativa moderação e com maior vínculo com a política industrial 

em curso, acabou sendo generalizado para praticamente a totalidade das atividades da 

economia brasileira ao longo de toda a década de 1980, postergando, conseqüentemente, 

para a década seguinte, a implementação, para valer, do processo de liberalização 

comercial2.  A propósito, depois de uma década de práticas generalizadas de 

“protecionismo sem proteção”3, a economia brasileira defrontava-se, no início dos anos 

de 1990, com retração da produtividade do trabalho, custos unitários crescentes em 

termos reais, produtos muito abaixo do padrão aceitável de qualidade, desestímulo ao 

esforço empresarial e às inovações, entre outros problemas. 

 

 Esta tese propõe-se analisar, em uma perspectiva relativamente ampla, o processo 

de liberalização comercial no Brasil nos anos de 1990, procurando avaliar, sobretudo, se 

os resultados alcançados ficaram consoantes com as predições das teorias de comércio 

internacional.  Assim sendo, entre outras questões, a pesquisa procurará responder se o 

referido processo: 

 

 
exportadoras. Esses conceitos, recorrentemente sujeitos à confusão, serão retomados ainda na primeira 
parte desta tese. 
2 Como será mostrado nesta tese, a reforma aduaneira de 1988, que consistiu na redução significativa do 
nível de proteção nominal, acabou resultando inócua frente à preferência, na prática, pela utilização de 
barreiras quantitativas e administrativas às importações. 
3 A expressão aqui é utilizada no sentido de que, na verdade, os instrumentos da política comercial 
(basicamente, elevadas barreiras quantitativas e administrativas contra as importações), por estarem 
predominantemente orientados   -  salvo raras exceções  -  para facilitar o ajuste do balanço de 
pagamentos, perdia sua função protecionista precípua. Em última instância, os setores acabavam 
protegidos da concorrência estrangeira, mas não apresentavam os resultados que o poder público deveria 
esperar da proteção, quais sejam, redução de custos à medida que as firmas percorressem a curva de 
aprendizado, aumento da eficiência técnica, melhora da performance exportadora, etc. 
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i) propiciou de fato a consolidação de um regime comercial mais aberto, 

minorando, ou mesmo corrigindo as distorções existentes no regime anterior, 

que acarretavam forte ineficiência no processo de alocação dos recursos 

econômicos; 

 

ii) aprimorou a eficiência técnica das empresas, por meio de provável 

crescimento da produtividade do trabalho e de retração dos custos médios 

em termos reais, manifestado, por sua vez,  pelas mudanças de suas 

principais forças causais,  dentre elas o grau de utilização de capacidade 

produtiva e de nível de emprego da mão-de-obra,  o aumento da participação 

das firmas no mercado em termos de vendas, bem como a incorporação de 

inovações tecnológicas, novos métodos gerenciais e externalidades 

econômicas positivas4; 

 

iii) alterou substancialmente a alocação de recursos e o padrão de comércio 

exterior brasileiros; 

 

iv) acarretou, de fato, a redução dos mark-ups dos setores comercializáveis 

(tradeables), com a maior pressão competitiva internacional; 

 

v) transformou, com relação aos setores pertinentes, os prováveis ganhos de 

eficiência técnica obtidos em ganhos de competitividade internacional, 

consubstanciados, por sua vez, em maior incremento relativo de suas 

exportações;  

 

vi) impactou, positiva ou negativamente, sobre os chamados setores dinâmicos  

da economia, especialmente os de alta tecnologia, os quais, por serem 

geradores de inovações e disseminadores de externalidades positivas 

(spillovers tecnológicos), são essenciais para o processo de desenvolvimento 

econômico a longo prazo. 

 

 
4 Uma das principais contribuições da tese é que o modelo econométrico utilizado para estimar a mudança 
de produtividade e de custos médios permitirá também decompor a variação total nessas forças causais, 
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A relevância da pesquisa pode ser justificada por várias razões: primeiro, porque, 

decorridos mais de dez anos após a deflagração do processo de liberalização comercial, 

ainda permanecem escassos os trabalhos que tenham procurado avaliar seus resultados 

em uma perspectiva mais ampla, confrontando-os com as predições disponíveis na vasta 

literatura sobre comércio internacional e regimes de liberalização comercial5; segundo, 

porque, como decorrência da razão anterior,  a tese procura realizar um amplo 

diagnóstico da reforma comercial brasileira, no qual estão presentes não apenas os 

indicadores tradicionalmente utilizados em trabalhos dessa natureza (como, por 

exemplo, a evolução da estrutura de proteção nominal e efetiva, o grau de dispersão da 

taxa de proteção efetiva em termos intersetoriais,  a evolução dos mark-ups setoriais, 

etc.), como também aqueles que possam mensurar os impactos decorrentes de maior 

exposição à concorrência internacional sobre a eficiência econômica (técnica, alocativa 

e dinâmica); por último, porque, no que se refere ao impacto da liberalização comercial 

sobre a eficiência técnica, em particular, foi feito um esforço no sentido de mensurar a 

mudança da produtividade do trabalho e dos custos médios, utilizando estimações 

econométricas com base em dados de plantas (em vez de utilizar a indústria como um 

todo como unidade da análise empírica)6 e aplicando a moderna técnica de panel data7, 

o que talvez constitua a maior contribuição da pesquisa, já que esse tipo de metodologia 

raramente é aplicado pelos economistas brasileiros.     

 

 Essa terceira razão constitui a principal tentativa de contribuição da tese para a 

pesquisa e o debate recente sobre a performance da eficiência técnica  -  notadamente da 

produtividade do trabalho   -  no Brasil pós-liberalização comercial. Como a estimação 

 
respondendo, com consistência empírica, a uma das perguntas centrais do debate sobre as causas do 
“aumento da produtividade” no Brasil na década de 1990.  
5 A maior parte dos trabalhos existentes analisa  aspectos particulares do processo de liberalização 
comercial, como, por exemplo, o impacto sobre o nível de emprego e o crescimento da produtividade 
(Amadeo, 1996), a evolução da taxa de proteção efetiva (Kume, 1996) ou a internacionalização da 
indústria  brasileira (Bielschowsky e Stumpo, 1996). Uma das poucas exceções é o trabalho de Moreira e 
Correa (1996), que procuraram avaliar os efeitos da reforma comercial de forma mais abrangente, mas, 
mesmo ali, a ênfase recaiu sobre aspectos relacionados à mudança estrutural, e não sobre o comércio 
exterior propriamente dito. 
6 A discussão sobre os inconvenientes de medir a evolução da produtividade usando macrodados da 
indústria, em vez de microdados de plantas produtivas, será feita no capítulo V desta tese. 
7 Segundo Greene (1993), a técnica de dados de painéis (panel data) diz respeito à captação de um 
conjunto de dados envolvendo um número significativo de cross-sections (compostas de milhares de 
microdados) apurado ao longo do tempo. É, portanto, apropriada para análises que incorporem muitos 
dados,  e combina o método econométrico de cross-section com o de séries temporais. 
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aqui proposta renuncia ao uso de macrodados, e, mais ainda, os inconvenientes de 

estimar a produtividade do trabalho pela razão valor da produção e pessoal ocupado  -  

em vez do quociente entre valor adicionado e pessoal ocupado, que seria mais 

apropriado para evitar distorções (para mais)  -   espera-se que, com isso, haja alguma 

contribuição empírica mais consistente, no sentido de confirmar ou não os resultados 

que têm sido divulgados, alguns dando conta de expressivos aumentos desse indicador, 

em termos anuais, na década de 19908. 

 

Com base nas principais predições teóricas da literatura sobre comércio 

internacional e liberalização comercial, procurarei comprovar se as seguintes hipóteses 

tentativas ter-se-iam confirmado para o caso brasileiro: 

 

i) um regime comercial mais aberto tenderia a reduzir o grau de dispersão da 

proteção efetiva intersetorial, evitando grande assimetria entre os recursos 

direcionados à produção doméstica dos bens que competem com as 

importações e aos bens exportáveis, ou seja, tenderia a reduzir os vieses anti-

exportadores; 

 

ii) a liberalização comercial  tenderia a melhorar a eficiência técnica da 

economia (em nosso caso, da indústria de transformação), com o aumento da 

produtividade do trabalho e redução dos custos unitários, uma vez que a 

maior exposição à concorrência internacional forçaria as firmas a se 

ajustarem aos custos internacionais, à escala de produção compatível com a 

escala mínima eficiente, etc. 

 

iii) tudo o mais constante, os ganhos de eficiência técnica, obtidos estrutural e 

endogenamente pelo esforço de ajustamento das firmas ao novo ambiente 

mais competitivo, tenderiam a se transformar em ganhos de competitividade 

 
8 Como será mostrado no capítulo V, os números variam de 1,5% a.a. a 8% a.a. O cálculo correto desse 
indicador é extremamente necessário, sobretudo porque os expressivos aumentos divulgados serviram, 
muitas vezes, como razão ideológica para superestimar os benefícios decorrentes da liberalização 
comercial e/ou  criticar quaisquer argumentos favoráveis a intervenções estratégicas do Estado, seja pela 
via da política industrial, seja pela via de uma política comercial mais soberana. Além disso, os supostos 
expressivos aumentos da produtividade do trabalho na década de 1990 foram tomados como garantia para 
que a taxa de câmbio real   -  que encontrava-se fortemente apreciada na segunda metade da década  -  
viesse a se auto-corrigir a médio prazo. 
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internacional. Em outras palavras, os setores com maiores ganhos de 

eficiência técnica deveriam consubstanciá-los em maior performance 

exportadora, ocorrendo o contrário com os setores com menores ganhos de 

eficiência técnica;  

 

iv) os benefícios estáticos da liberalização comercial brasileira podem não se ter 

refletido em benefícios dinâmicos sobre o padrão de comércio exterior 

brasileiro, notamente em termos de melhor performance exportadora nos 

setores produtores de bens com maior conteúdo tecnológico relativo. Essa 

hipótese, por sua vez,  fica reforçada não apenas pela evidência bastante 

conhecida de que os setores mais dinâmicos da economia tradicionalmente 

despendem parcelas reduzidas de seu faturamento em gastos em pesquisa e 

desenvolvimento (P & D), como também pela tímida estratégia adotada 

pelos governos, ao longo da década de 1990, com o objetivo de induzir 

mudanças dinâmicas no padrão de comércio brasileiro. 

 

A fim de cumprir os objetivos propostos, responder às principais questões 

formuladas e testar as hipóteses para a experiência brasileira de liberalização comercial, 

tomei as seguintes providências metodológicas: 

 

i) em primeiro lugar, foi feita uma ampla investigação bibliográfica da 

literatura teórica sobre comércio internacional e liberalização comercial, 

para delas extrair as principais predições concernentes ao tema reforma 

comercial e eficiência econômica. Curiosamente, o objetivo primordial 

dos compêndios de microeconomia tradicional (ou mesmo de organização 

industrial) é elucidar as leis gerais de funcionamento da economia que 

levam à maximização da eficiência  - a famosa dualidade de maximização 

da produtividade do trabalho e minimização de custos. No entanto, a meu 

ver, o mapeamento do conceito de eficiência econômica existente nas 

teorias de comércio internacional e na literatura sobre liberalização 

comercial, ainda que tão ou mais abstrato que o da microeconomia, é 

mais completo, porque incorpora a hipótese crucial de exposição à 

concorrência externa; 
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ii)  em segundo lugar, procurou-se analisar a concepção e a implementação 

efetiva do processo de liberalização comercial no Brasil  -  em especial, a 

passagem de um regime de comércio caracterizado pela predominância de 

barreiras não-tarifárias para outro regido basicamente por alíquotas de 

importação  - , procurando confrontá-las com as recomendações da 

literatura teórica; 

 

iii) em terceiro lugar, foi feito um minucioso levantamento da base de dados 

primária e secundária, condição sine qua non para a apresentação das 

evidências empíricas sobre o caso brasileiro, bem como para a elaboração 

das respostas para as principais questões aqui propostas e a comprovação 

(ou não) das hipóteses tentativas já mencionadas. 

 

Além desta Introdução e da Conclusão final, esta tese está dividida em duas 

partes: a primeira apresenta o marco teórico a partir do qual se desdobram as 

investigações empíricas concernentes ao processo de liberalização comercial no Brasil; 

a segunda mostra os principais resultados para o caso brasileiro, cobrindo desde o 

desenho, concepção e implementação da reforma comercial às evidências empíricas 

sobre a evolução da eficiência técnica, da alocação de recursos e do padrão de comércio 

e de alguns aspectos vinculados à eficiência dinâmica. 

 

A Parte I está decomposta em três capítulos. O Capítulo I analisa os principais 

modelos teóricos que elucidam os vínculos causais entre comércio internacional e 

eficiência econômica numa abordagem estática. Nesse caso, os prováveis nexos causais 

dizem respeito apenas aos prováveis impactos e/ou ganhos e perdas decorrentes do 

comércio internacional durante a etapa de transição de um regime fechado (“autarquia”) 

para um regime aberto (“livre-comércio”).  Nessa perspectiva, os conceitos norteadores 

da análise teórica são os modelos clássicos e neoclássicos de vantagem comparativa, nas 

versões ricardiana e de Heckscher-Ohlin, bem como os modelos mais recentes que 

incorporam as hipóteses de concorrência imperfeita (segundo diferentes formas de 

embate oligopolístico) e de existência de economias de escala internas e externas à 

firma.  
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O Capítulo II cumpre objetivos semelhantes aos do capítulo anterior, mas foca 

quase que exclusivamente nos impactos dinâmicos derivados do livre-comércio, isto é, 

nos prováveis efeitos resultantes da plena integração comercial sobre a criação de 

inovações e disseminação de progresso técnico no âmbito do sistema econômico como 

um todo. Em última instância, procura também investigar as prováveis implicações do 

comércio internacional sobre as taxas de crescimento de longo prazo da economia,  

utilizando, como referenciais analíticos tanto a abordagem de equilíbrio geral quanto a 

de desequilíbrio da corrente neoschumpeteriana9. 

 

O Capítulo III fecha a parte concernente ao marco teórico e procura analisar o 

processo de liberalização comercial tal como ele é, de fato, no mundo real. Com efeito, 

em vista do elevado nível de abstração dos modelos de comércio internacional, quer em 

abordagem estática ou dinâmica, as reformas comerciais, na prática, não objetivam o 

alcance de um mundo ideal de livre-comércio, mas a consecução de um regime de 

política comercial em que o país fique mais integrado, por meio de uma estrutura mais 

branda   -  porém diferenciada  - de tarifas aduaneiras, à economia global. Nesse 

capítulo, serão discutidos os principais problemas microeconômicos e de economia 

política concernentes ao processo de liberalização comercial, tais como os 

procedimentos adequados para a transição de um regime fortemente dominado por 

barreiras não-tarifárias para um regido por alíquotas aduaneiras, os problemas de 

velocidade e seqüenciamento das demais reformas econômicas (notadamente a 

liberalização do movimento de capitais). Ao final, um esforço será feito para demonstrar 

que a literatura teórica sobre políticas industriais e comerciais não conclui por qualquer 

incompatibilidade entre um ambiente de maior exposição à concorrência externa e a 

adoção de políticas ativas em prol do desenvolvimento econômico. 

 

 A parte II, concernente à experiência brasileira, contém dois capítulos adicionais. 

O Capítulo IV descreve e analisa o processo efetivo de liberalização comercial no 

Brasil. O capítulo recupera, inicialmente,  a estrutura de proteção que vigorava na 

primeira metade da década de 1980, discute as causas para o fracasso da reforma 

 
9 Como será visto, a análise dos capítulos I e II assume, propositadamente, um “tom” didático, justamente 
porque, em virtude do elevado nível de abstração dos modelos, escolhi a alternativa de apresentá-los da 
forma mais completa possível, e não apenas fazendo menção às suas conclusões básicas. 
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aduaneira introduzida em 1988 e analisa o desenho e a implementação da liberalização 

comercial, no início dos anos de 1990. Embora na elaboração das principais evidências 

empíricas a serem apresentadas no capítulo seguinte as variáveis macroeconômicas 

tenham sido pressupostas como exógenas, ainda assim o Capítulo IV contém uma seção 

inteiramente dedicada ao ambiente macroeconômico brasileiro, por acreditarmos que 

este condiciona - ao mesmo tempo que é condicionado por  -  os resultados provenientes 

da liberalização comercial. O Capítulo IV procura ainda, sempre que possível, 

confrontar a experiência brasileira com as recomendações da literatura teórica sobre 

liberalização comercial. 

 

 O Capítulo V é, talvez, o mais relevante da tese, porque contém as principais 

evidências empíricas acerca dos impactos decorrentes da experiência  brasileira de 

liberalização comercial sobre a eficiência da economia em perspectiva estática e com 

base em alguns elementos dinâmicos. Com relação às evidências sobre os impactos 

estáticos, o capítulo contém duas seções dedicadas ao tema. A primeira diz respeito à 

apresentação, à implementação e aos resultados do modelo de regressão por panel data, 

destinado à estimação da evolução da produtividade do trabalho e dos custos médios da 

indústria de transformação nos períodos 1988-1994 e 1994-1998. Aqui reside a maior 

contribuição desta tese, sobretudo em razão da metodologia empregada, que procura 

eliminar as distorções normalmente existentes nas estimativas de mudança da 

produtividade na indústria manufatureira, além de permitir captar os principais fatores 

causais da evolução da eficiência técnica no Brasil no período recente. É importante 

ressaltar que, para a consecução dessas estimativas, foi preciso utilizar uma ampla base 

de dados primários, extraídos diretamente da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, 

e provenientes de informações colhidas junto a unidades produtivas locais (ULs)  - 

conceito mais próximo ao de plantas industriais10.  Embora quase todas as demais 

seções do Capítulo V tenham também envolvido fontes primárias de dados, a primeira 

seção, em particular, foi, talvez,  a que constituiu o núcleo mais trabalhoso da tese, 

posto que foi preciso, em meio à base bruta de informações da PIA, selecionar, depurar, 

programar e deflacionar as variáveis relevantes para a estimação e decomposição da 

evolução da produtividade do trabalho e dos custos médios reais de produção na 

indústria de transformação brasileira.  A segunda seção é totalmente dedicada à 
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apresentação de evidências que permitam detectar os impactos da liberalização 

comercial sobre a alocação de recursos e sobre a evolução do padrão de comércio 

exterior brasileiro.  A última seção do Capítulo V concerne a algumas evidências que 

permitam analisar os efeitos da liberalização comercial sobre a mudança do padrão de 

comércio e da competitividade internacional em termos dinâmicos. 

 

 Os resultados apresentados na Parte II, confrontados com o marco teórico da Parte 

I, serão tomados como base comum para as implicações normativas contidas na 

Conclusão da tese que, ipso facto, incorporá uma seção com breves recomendações de 

medidas de políticas industriais e comerciais orientadas para melhorar a performance da 

eficiência econômica brasileira em perspectiva dinâmica. 

 
10 A metodologia de estimação da variação da produtividade do trabalho e dos custos médios reais de 
produção na indústria manufatureira brasileira será discutida, com maiores detalhes, no Capítulo V. 
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PARTE I 

LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA: O MARCO 

TEÓRICO 

 
Passados mais de dois séculos de evolução da ciência econômica, poucos temas 

mereceram tanta atenção quanto o papel do comércio recíproco entre países na 

determinação do nível e da mudança dos seus respectivos padrões de bem-estar. Embora 

não menos controverso que os demais assuntos tratados pela teoria econômica, talvez por 

ter sido, de forma quase ininterrupta, objeto de análise da maioria das escolas de 

pensamento ao longo desse período, as conexões entre comércio internacional e eficiência 

econômica formam, no atual estado da arte, o arcabouço teórico mais consistente para 

entender os impactos micro (estáticos) e macroeconômicos (dinâmicos) resultantes da 

plena integração das economias nacionais, no curto e no longo prazos. 

  

O principal propósito da primeira parte desta tese é fazer uma resenha da vasta 

literatura teórica sobre o assunto, bem como discutir os aspectos normativos 

concernentes à implementação do processo de liberalização comercial. Na perspectiva 

de discutir os principais conceitos de eficiência utilizados na teoria econômica, a relação 

entre comércio e bem-estar será tratada tanto em contexto estático como em contexto 

dinâmico. No primeiro caso, a definição de eficiência econômica será empregada como 

a forma de propiciar a melhor alocação possível dos recursos produtivos disponíveis 

(eficiência alocativa), de modo a assegurar o mais elevado nível de produtividade do 

trabalho (eficiência produtiva ou técnica) e bem-estar (ganhos de comércio). No 

segundo caso, o conceito de eficiência será utilizado no sentido de garantir à economia 

as maiores taxas de crescimento de longo prazo, sob condições de estabilidade de 

preços.  

 

O Capítulo I tratará exclusivamente da discussão teórica sobre comércio 

internacional e eficiência econômica em perspectiva estática, sendo a abordagem 

dinâmica reservada ao Capítulo II. O capítulo III analisará, ainda sob uma perspectiva 

eminentemente teórica, os problemas normativos e de economia política concernentes 

ao desenho e à implementação prática do processo de liberalização comercial 

propriamente dito. 
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CAPÍTULO I 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA:  A  

ABORDAGEM ESTÁTICA 

 
 

Introdução 

 

Na teoria de comércio internacional, o conceito de eficiência econômica tem sido 

tradicionalmente associado a três elementos fundamentais:  

 

a) aos prováveis ganhos alocativos, decorrentes da maior racionalização e 

melhor aproveitamento dos recursos produtivos ("eficiência alocativa");  

 

b) aos impactos positivos esperados sobre a produtividade do trabalho (ou sobre 

a produtividade total dos fatores, consoante a perspectiva teórica herdada do 

modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson), uma vez que a concorrência 

internacional force as firmas nacionais a minimizarem seus custos médios de 

longo prazo ("eficiência produtiva ou técnica"); 

 

c) aos benefícios do comércio propriamente ditos, consubstanciados em melhora 

do padrão de bem-estar da sociedade, desde que, sob condições de livre-

comércio puro, as possibilidades de consumo sociais sejam superiores à fase 

autárquica ("ganhos de comércio", consoante a terminologia disseminada por 

Samuelson1).  

 

Em termos estritamente teóricos, esses três resultados são determinados de forma 

simultânea e interdependente, de tal forma que, nos tratamentos clássico e neoclássico 

(incluindo grande parte da nova abordagem de comércio internacional) da questão, a 

determinação do nível máximo de eficiência microeconômica de um país consiste em 

encontrar o padrão de especialização internacional que assegure a melhor alocação dos 

fatores produtivos, considerado como dado o estágio de progresso técnico do país. 

 

                                                 
1 Cf. Samuelson (1938; 1939). 
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Este capítulo contempla a análise das teorias que se pautaram por uma abordagem 

estática acerca dos efeitos do comércio internacional sobre a eficiência econômica. 

Nesse sentido, aqui serão discutidos não apenas os modelos tradicionais de comércio 

(ou seja, os modelos de vantagem comparativa, nas versões ricardiana e de Heckscher-

Ohlin), como também as teorias mais recentes que procuraram avaliar em que medida a 

incorporação das hipóteses de existência de economias de escala na produção e 

concorrência imperfeita nos mercados abalaria a conclusão tradicional segundo a qual o 

livre-comércio maximiza a eficiência econômica e o bem-estar geral das sociedades no 

plano internacional. Conforme será demonstrado nas páginas seguintes, embora cada 

um desses modelos se distinga quanto à fonte desencadeadora do comércio 

internacional (tecnologia para Ricardo e os modelos ricardianos de linhagem 

neoclássica; abundância ou escassez relativa de fatores de produção para os modelos 

neoclássicos da tradição Heckscher-Ohlin-Samuelson; e economias de escala internas 

ou externas à firma, para a nova teoria de comércio internacional), os três têm em 

comum a conclusão principal segundo a qual os efeitos provenientes do livre 

engajamento dos países no intercâmbio recíproco, por serem consubstanciados em 

ganhos de comércio once and for all, não exercem (ou não precisam necessariamente 

exercer) impactos dinâmicos sobre o crescimento de longo prazo dos países2. 

 

1. Vantagem comparativa e eficiência econômica 

 

1.1 O conceito ricardiano de vantagem comparativa  

 

Como bem observou Viner (1937), embora a teoria clássica de comércio 

internacional contenha razoável quantidade de elementos teóricos positivos relativos à 

análise pura do processo econômico, as principais preocupações dos economistas dessa 

escola estavam relacionadas à avaliação dos aspectos normativos inerentes às virtuais 

políticas econômicas nacionais e “tendo como referência problemas inerentes ao 

interesse público” (Apud Caves (1960, p.6). Com efeito, nos tratados de Smith (1776), 

 
2 Evidentemente, da tradição marshalliana à nova abordagem de crescimento endógeno em contexto de 
economias abertas, os principais efeitos decorrentes de economias externas positivas são dinâmicos. No 
entanto, como mostraram Helpman e Krugman (1985) e Krugman (1999), sob uma perspectiva 
eminentemente teórica, os impactos dinâmicos podem ser arbitrariamente isolados para que sejam 
determinadas as relações de causalidade entre as economias externas e os ganhos estáticos do comércio. 
Esse ponto será discutido ainda neste capítulo. 
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Ricardo (1817) e Mill (1848), autores clássicos que mais se ocuparam da matéria, a 

ênfase recai quase sempre, em menor ou maior grau,  no efeito decorrente do pleno 

engajamento no comércio recíproco sobre a evolução da produtividade do trabalho e do 

padrão de bem-estar da sociedade como um todo. 

 

No entanto, diferentemente de Smith, que privilegiara os aspectos dinâmicos 

inerentes ao comércio exterior3, Ricardo e Mill (op.cit.) estavam preocupados 

essencialmente com a demonstração de que o livre-comércio,  por melhorar a alocação 

dos recursos produtivos existentes em um país,  propicia aos seus habitantes maior 

acesso a mercadorias provenientes do resto do mundo. Ao negligenciarem, portanto, as 

prováveis relações de causalidade existentes entre o comércio internacional e o 

crescimento econômico, a análise desses autores concentra-se nos benefícios estáticos 

que emergem de uma hipotética situação de livre-comércio e se materializam em ganhos 

alocativos (eficiência alocativa) e de produtividade (eficiência técnica ou produtiva)4. 

Numa palavra, para esses autores, o livre-comércio seria a situação que propiciaria a 

maior eficiência para a economia (e também para a sociedade), comparado a regimes 

com práticas freqüentes e generalizadas de protecionismo. 

 

É justamente para realçar a importância desses efeitos que Ricardo (1817) introduz 

o conceito de vantagem comparativa, cujo significado original é bastante simples: diz 

apenas que dois países podem obter benefícios mútuos do comércio internacional, 

mesmo na hipótese de que um deles detenha menores custos absolutos na produção de 

todos os bens. No exemplo clássico de dois países (Inglaterra e Portugal), dois bens 

(tecidos e vinho) e um fator de produção (trabalho), estavam presentes não apenas os 

pressupostos de livre-comércio e retornos constantes (este último, apenas 

 
3 Por isso mesmo, as idéias de Smith serão tratadas no próximo capítulo, que se ocupa dos impactos do 
comércio exterior sobre a trajetória de desenvolvimento de um país.  
4 Ricardo (1817), por exemplo, inicia o capítulo VII (“Sobre o comércio exterior”) afirmando justamente 
que “nenhuma ampliação do comércio exterior aumentará imediatamente o montante do valor em um 
país, embora contribua poderosamente para ampliar o volume de mercadorias, e, portanto, a soma de 
satisfações” (p.101). E, mais adiante, nega enfaticamente a tese smithiana de que a ampliação do mercado 
pelo comércio internacional possa exercer efeitos dinâmicos sobre a economia, afirmando que “não é 
consequência da extensão do mercado que a taxa de lucro se eleva; embora tal extensão possa contribuir 
para aumentar o volume de mercadorias (...)” (p.103). Mill (1848), por seu turno, não nega a possibilidade 
de que o comércio exterior aumente a taxa de lucro, por baratear os bens que entram diretamente no custo 
da mão de obra, mas critica enfaticamente a conclusão de Smith de que o comércio internacional funcione 
como um canal de escoamento do excedente de produção nacional.  Para Mill, “o comércio é virtualmente 
uma maneira de baratear a produção, e em todos os casos em que isso acontece, a pessoa beneficiada em 
última análise é o consumidor” (p.122). 
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implicitamente), como também a interrelação entre comércio, eficiência e bem-estar da 

população:  

 

“Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu 

capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. (...) Estimulando a 

dedicação ao trabalho, recompensando a engenhosidade e propiciando o uso mais 

eficaz das potencialidades proporcionadas pela natureza, distribui-se o trabalho de 

modo mais eficiente e mais econômico, enquanto pelo aumento geral do volume de 

produtos difunde-se o benefício de modo mais geral e une-se a sociedade universal de 

todas as nações do mundo civilizado por laços comuns de interesse e de intercâmbio” 

(Ricardo, 1817, p.104). 

 

  Em outras palavras, na versão original, as vantagens comparativas eram 

explicadas pelas diferentes produtividades relativas entre as indústrias, resultantes, por 

sua vez, quer das distintas tecnologias (“recompensando a engenhosidade”), quer das 

peculiaridades naturais típicas de cada país (“o uso mais eficaz das potencialidades 

proporcionadas pela natureza”). De todo modo,  não parece haver maior preocupação 

do autor em analisar os fatores desencadeadores da diferença de custos relativos entre 

países, ficando apenas implícita a conclusão de que seriam as diferentes tecnologias 

relativas as fontes responsáveis pelas distintas produtividades relativas do trabalho entre 

países.  Se este for o caso, as diferenças tecnológicas são tomadas como dadas, sendo, 

portanto, variáveis exógenas na análise ricardiana original.   

 

No entanto, em que pese a despreocupação de Ricardo com a determinação dos 

fatores responsáveis pelas diferentes tecnologias relativas entre os países, ele tinha clara 

percepção de que a posição de vantagem comparativa poderia ser alterada ao longo do 

tempo:  

 

 “Imaginemos agora que a Inglaterra descubra um processo de produzir vinho, 

pelo qual lhe fosse mais interessante produzi-lo do que importá-lo. Uma parcela do 

capital seria naturalmente  desviada do comércio exterior para o interno. e o país 

deixaria de produzir tecidos para exportação e produziria vinho para o seu próprio 

abastecimento” (Ricardo, 1817, p.106). 
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 Em que pese o esforço original de Ricardo no sentido de condicionar o aumento 

da eficiência econômica e do bem-estar social ao grau de especialização internacional, o 

fato é que esse autor jamais conseguiu demonstrar de forma precisa como se 

consubstanciam os benefícios do comércio internacional.  E nem poderia, uma vez que 

os ganhos de comércio dependem dos termos de troca e estes, por sua vez, da interação 

entre oferta e demanda relativas internacionais. Coube a John Stuart Mill (1848) a tarefa 

de isolar as forças relativas da demanda nos dois países para cada um dos bens 

produzidos, concluindo que, em princípio, os termos de troca poderiam ser 

determinados desde que a quantidade de cada um dos dois bens que o país importador 

estivesse disposto a pagar àquela taxa se igualasse à quantidade que o país exportador 

estivesse disposto a vender à mesma taxa5 (equação de demanda internacional, segundo 

Mill, posteriormente conhecida como demanda recíproca)6. Mesmo assim, de acordo 

com Schumpeter (1954, p.611), embora Ricardo e Mill tenham sido bem-sucedidos em 

apontar a origem dos ganhos de comércio, nenhum dos dois conseguiu, no entanto, 

mensurá-los. Esse mérito só seria obtido no século XX, depois da incorporação, por 

Samuelson, do conceito de vantagem comparativa na abordagem neoclássica de 

equilíbrio geral.    

 

1.2  A versão neoclássica do modelo ricardiano de vantagens comparativas 

 

 A incorporação do modelo ricardiano de vantagens comparativas pela abordagem 

neoclássica de equilíbrio geral preservou não apenas o principal fator explicativo do 

padrão de comércio apontado por Ricardo (isto é, a diferença de produtividades 

relativas entre os países relacionada a diferenças tecnológicas), mas também seu caráter 

predominantemente estático.  O modelo genérico de dois países, dois bens e um fator de 

produção  (trabalho) é formulado com base nos seguintes pressupostos: 

 

a) existem apenas dois países representando a economia mundial e cada um deles 

produz apenas dois bens: tecidos ( c ) e vinho ( w ); 

 

b) existe apenas o trabalho como fator de produção, com perfeita mobilidade 

intersetorial doméstica, porém sem mobilidade em termos internacionais; 

 
5 Cf. Schumpeter (1954), p.608. 
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c) as funções de produção diferem entre os países e exibem retornos constantes de 

escala; 

 

d) dentro de cada país, a diferença entre os coeficientes técnicos de trabalho 

requeridos para a produção de tecidos e vinho são fatores determinantes do 

padrão de especialização (por hipótese, o país “doméstico” detém vantagens 

comparativas na produção de tecidos e o “estrangeiro” na produção de vinho); 

 

e) ambas as economias operam em pleno emprego e sob condições de laissez-faire; 

 

f) os custos de transporte são nulos. 

 

 Com esses pressupostos, o conceito de vantagem comparativa fica diretamente 

associado à noção de custo de oportunidade na alocação de recursos escassos. A escolha 

do nível e da combinação dos bens produzidos pelos dois países depende da curva de 

possibilidade de produção (CPP), representada pelas duas inequações abaixo (os 

asteriscos denotam as quantidades relacionadas ao país estrangeiro7): 

 

Lqaqa wlwclc ≤+                                                                                                          (1.1) 

 
***** Lqaqa wlwclc ≤+                                                                                                     (1.2) 

 

onde L é o total de trabalhadores,  e   são os coeficentes técnicos de trabalho na 

produção de uma unidade de  tecidos e de vinho, respectivamente, e  e   as 

quantidades  produzidas desses produtos. 

lca lwa

cq wq

 

 Dado o pressuposto (e), as inequações (1.1) e (1.2) podem ser transformadas em 

igualdades, de modo que apenas as combinações ótimas são relevantes para a análise do 

papel do comércio internacional sobre a eficiência econômica e bem-estar geral da 

sociedade.   A esse respeito, pelo menos duas observações relevantes devem ser levadas 

 

                                                                                                                                               
6 Cf. Caves (1960), p.9. 
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em conta: primeiro, o pressuposto (d) implica que lwlc aa < **
lwlc aa ;   segundo, uma  

vez que as indústrias só operam com lucros normais, na ausência de comércio, os preços 

relativos dependem integralmente dos custos de oportunidade. 

 

 Para analisar os benefícios potenciais do comércio, é preciso determinar e 

comparar os preços relativos antes (isto é, em autarquia) e após o engajamento de 

ambos os países no intercâmbio comercial. O preço relativo na situação pós-comércio 

pode ser determinado através da interação entre oferta e demanda relativas na economia 

mundial, conforme ilustrado no gráfico 1.1. 

 

Gráfico 1.1 

 

Preços relativos antes e pós-comércio 

 

 

Preço relativo
do tecido

Quantidade relativa
de tecidos

a*   /a*

a    /a

(Pc / Pw)

LC      LW

LC      LW

L/aLC    
L*/a*LW

DR'
DR

SR

2

1

Q*Q  +
Q  +

c    
Q*w

c    ( (w

 

 O formato negativamente inclinado da curva de demanda relativa  (DR) indica 

que esta varia inversamente com os preços relativos, refletindo perfeita substituição no 

consumo dos bens transacionados (neste caso, tecidos e vinho). O formato em “degraus” 

                                                                                                                                               
7O restante desta subseção baseia-se em Krugman e Obstfeld (1994, pp.12-18).  Apesar de ser uma versão 
típica de livro-texto de Economia Internacional, sua principal vantagem está relacionada à clareza de 
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da curva de oferta relativa (SR), por sua vez, expressa as diferentes condições para que 

os países se engajem efetivamente no comércio internacional e dele usufruam benefícios 

mútuos. Sendo as indústrias perfeitamente competitivas e só podendo, por conseguinte, 

auferir lucros normais, a ausência de comércio implica que os preços relativos se 

igualam aos custos de oportunidade (ou seja, 
**

lwlclwlcwc aaaaPP == ), eliminando 

os incentivos para a especialização e intercâmbio entre os países. Em outras palavras, 

neste caso, ambas as economias produziriam ambos os bens.  

 

 Se lwlcwc aaPP <   e  ****
lwlcwc aaPP < , tanto o país doméstico quanto o 

estrangeiro especializar-se-iam completamente na produção de vinho, de modo que 

inexistiria produção mundial de tecidos.  Analogamente, se wc PP >  lwlc aa   e  

**
wc PP  >  **

lwlc aal  o resultado seria oposto aos anteriores, isto é, ocorreria um 

padrão de especialização mundial inteiramente concentrado na produção de tecidos.  

Assim,  a condição suficiente para que haja comércio internacional e ambos os países 

dele extraiam ganhos recíprocos é que os preços relativos na situação pós-comércio 

fiquem entre os custos relativos, os quais, em primeira instância, indicam suas 

respectivas posições setoriais de vantagens comparativas. Em outras palavras, os ganhos 

de comércio dependem de que  

 

lw

lc

a
a   <  

w

c

P
P   <  *

*

lw

lc

a
a . 

 

1.2.1 Comércio com muitos bens e padrão de especialização 

 

 Em um celebrado artigo, Dornbusch, Fischer e Samuelson (1977) procuram 

avaliar o padrão de especialização e os benefícios provenientes do comércio no contexto 

de um modelo ricardiano em que, em vez de dois, o número de bens é tão elevado, que 

pode ser analisado como um continuum8. Para os propósitos do presente capítulo, o 

                                                                                                                                               
apresentação da  peculiar “interpretação” neoclássica das idéias originais de Ricardo sobre o tema. 

 

8 Krugman e Obstfeld (1994, pp.33-36) simplificam o modelo em questão, apresentando-o com uma 
função discreta, e não contínua, como na versão original. Embora o resultado concernente ao padrão de 
comércio e eficiência seja basicamente o mesmo, a versão em que os bens são incorporados como um 
continuum é bem mais robusta, por permitir a introdução de uma diversidade de questões, tais como os 
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modelo se torna particularmente relevante, pois permite não somente deduzir os efeitos 

decorrentes de taxas de salários relativamente distintas entre países, como também 

explicar a emergência de bens não-comercializáveis (nontradeables) em virtude dos 

custos de transporte. 

 

 Supõe-se a existência de dois países (doméstico e estrangeiro, sendo este último,  

como antes, denotado com asterisco) que, utilizando as disponibilidades do único fator 

de produção (trabalho, denotado por L),  produzem um número bastante elevado (mas 

não infinito) de bens. No processo de produção de cada unidade desses bens, são 

requeridas quantidades de trabalho de acordo com a tecnologia  em vigor nos 

respectivos países. Assim, para o bem número z, a(z) é a quantidade de trabalho 

necessária para a produção de uma unidade no país doméstico, e  a*(z) a quantidade de 

trabalho requerida para a produção de uma unidade no país estrangeiro. 

 

Definindo-se  

 

)(
)()(

*

za
zazA =                                                                                                       (1.3) 

 

contínua e decrescente em z, essa função expressa, portanto, a vantagem comparativa de 

doméstico sobre estrangeiro na indústria z segundo um ranking decrescente (ou seja, 

 <  0). )(zA′

 

 Para determinar o padrão de comércio, ou seja, avaliar onde os bens serão 

produzidos, é preciso determinar a taxa de salários do país doméstico relativamente ao 

país estrangeiro. Sendo w a (z) o custo de produção de uma unidade do bem z (unit 

labor cost) naquele país e w* a* (z)   o custo de produção da mesma unidade do bem no 

país estrangeiro (e w e w* as respectivas taxas de salários desses países, medidas em 

numa mesma unidade comum; por exemplo, trabalho), o produto será produzido no país 

doméstico, desde que: 

 

                                                                                                                                               

 

custos de transporte,  regimes cambiais distintos, rigidez de preços e salários, etc. Para maiores detalhes, 
ver Dornbusch, Fischer e Samuelson (1977).  
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)()( * zwzwa ≤                                                                                                              (1.4) 

 

ou seja, 

 

)(
)(*

* za
za

w
w

≤                                                                                                                   (1.5) 

 

ou ainda,  

 

*)(
w
wzA ≥                                                                                                                     (

 

1.6) 

Em resumo, as inequações (1.5) e (1.6) mostram que enquanto a produtividade  

relativa do país doméstico na produção do bem z igualar-se ou superar a taxa de salário 

paga relativamente à do país estrangeiro, o bem será produzido naquele país. Além 

disso, pressupõe-se a existência de um bem marginal para o qual )(zAw
= , de modo 

que todos os produtos de subíndices iguais ou inferiores a 

eficientemente em doméstico e todos os de subíndices iguais ou superiores a este serão 

produzidos sob máxima condição de eficiência no país estrangeiro. Assim sendo, 

 

*w

z serão produzidos 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤≤ *

~0
w
wzz                                                                                                              (1.7) 

 

Transformando a inequação em igualdade, pode-se determinar o bem marginal z  a 

partir de 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

*
1~z

 

w
wA                                                                                                                (1.8) 

 

ndo  uma função inversa dos A(   ). 

Evidentemente, a vantagem comparativa do país estrangeiro estará localizada no 

conjunto de bens cujos intervalos são definidos por 

se  1−A
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                                                 (1.9) 

 A t

multaneamente pela interação entre as curvas de produtividade relativa e de demanda 

dzzbz
0

)()( >                                                                                                     (1.10) 

 

de modo que o intervalo contém todos os bens produzidos eficientemente no país 

oméstico. Analogamente, sob as mesmas hipóteses anteriores, a fração da renda 

~
)()(

z

dzzbzg ,              

1~ ≤≤ zz                                                                      

 

axa de salários relativa e o padrão de especialização podem ser determinados 

si

relativa de trabalho. A fim de determinar a demanda de trabalho, pressupõe-se 

adicionalmente que cada indivíduo na economia mundial gasta uma proporção constante 

de sua renda na aquisição de cada bem, de modo que b (z) é a parcela da renda mundial 

gasta no bem z9. Assim sendo, g (z) pode ser computada como a parte da renda mundial 

gasta na aquisição dos bens produzidos no país doméstico, ou seja: 

 
z~

~ ∫=g 0

)~,0( z

d

mundial gasta no consumo de bens produzidos no país estrangeiro é dada por 

 
1

~ ∫=−1 1)(0 ≤≤ zg                                                                  (1.11) 

 

 A demanda de trabalho no país doméstico,  por sua vez, pode ser derivada a partir 

as aquisições de bens ali produzidos multiplicadas pelo total da renda mundial. Neste d

caso, a equação (12) expressa a massa de salários paga neste país: 

 

)).(~( *YYzgwL +=                                                                                                    (1.12) 

onde Y + Y* totaliza

lários paga nos dois países do modelo, a equação (1.12) se transforma em: 

 

m a renda mundial. Como esta, por outro lado, se iguala à massa de 

sa

)).(~( **LwwLzgwL +=                                                                                              (1.13) 
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Rearrumando os termos, temos: 

 

L
Lzgw *

.)
zg* )~(1

~(
=                        

w −
                                                                               (1.14) 

 

Chamando o prim mos, eiro termo do lado direito da equação (1.14) de )~(zB , te

finalmente: 

 

L
LzB

w
w *

* ).~(=                                                                                                             (1.15) 

 

 O gráfico (1.2) mostra a determinação simultânea do padrão de especialização 

internacional e

s relativos e do padrão de comércio 

 

 A curva A(z) tre a taxa de salários 

relativa e o padrão de com w/w* for 

                                                                                                                                            

 dos salários relativos. 

 

Gráfico 1.2 

Determinação dos salário

Taxa de salários relativa, 
produtividade relativa

w/w*

B(z)L*/L

A

z
Índice do bem z

 (z)

0 1 

, definida em (1.3)10,  mostra a estreita relação en

ércio: assim, enquanto a taxa de salários relativa 

   
 Obviamente, este pressuposto é extremamente heróico, por negligenciar os efeitos diferenciados sobre o 

padrão de consumo, resultantes da elevada desigualdade na distribuição das rendas doméstica e mundial. 
10 Em termos práticos, a curva A(z) é o lugar geométrico dos pontos que, dados os respectivos tempos de 
trabalho necessários à produção do bem z em cada um dos dois países, mostra quantas vezes o país 
doméstico é relativamente mais produtivo do que o país estrangeiro. 

9
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inferior à vantagem produtiva do país doméstico sobre o estrangeiro, os bens serão 

produzidos naquele país; todos os bens indexados a partir do bem marginal z~  são 

produzidos no estrangeiro, cujas indústrias têm sua competitividade internacional 

assegurada por uma taxa de salários relativa mais baixa que a do seu parceiro com rcial. 

No ponto em que ambas as curvas se interceptam, a taxa relativa de salários se iguala à 

produtividade relativa das indústrias z dos dois países e, portanto, o bem marginal tanto 

pode ser produzido em um país quanto noutro, sob condições idênticas de eficiência 

econômica.  Note que, no continuum total de bens z produzidos pelos dois países  

(0 ≤ z ≤ 1),  

e

z constitui a fronteira que, sob condições de vantagem comparativa, 

separa os bens produzidos e exportados pelo país doméstico (0 ≤ z ≤ z ) daqueles 

produzidos e exportados pelo país estrangeiro ( z  ≤ z ≤ 1). 

 

 No gráfico (1.2) está também desenhada a curva referente à equação (1.15), 

através da qual se pode constatar que quanto maior a quantidade de bens produzidos no 

país doméstico comparativamente ao país estrangeiro, maior a demanda de trabalho e a 

taxa de salários relativas naquele país. Em outras palavras, a curva LLzB *).(  explica 

por que a taxa de salário de um país no ranking internacional depende também do 

tamanho de seu mercado comparativamente ao resto do mundo. 

    

 Por outro lado, a oferta relativa dos bens produzidos no país doméstico depende 

eir ente das condições que asseguram um padrão eficiente de especialização int am

produtiva, de acordo com a equação (1.8), que vincula o setor marginalmente 

competitivo da economia à taxa relativa de salário. Substituindo (1.8) em (1.14), obtém-

se um e somente um nível de salário relativo de equilíbrio que permitiria a maximização 

da eficiência na alocação dos recursos produtivos, bem como do padrão de eficiência 

técnica na economia mundial, conforme a equação (1.16). 

 

);~()~( * LLzBzAw
==⎟

⎞
⎜
⎛                                                  *w E⎠

                                     (1.16)

  

Vale notar que embora tanto os salários relativos quanto o padrão de 

⎝

especialização sejam determinados simultaneamente pelas hipóteses canônicas da 

abordagem de equilíbrio geral, ambos dependem, no entanto, das variáveis exógenas do 
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modelo, representadas pela 

relativo do mercado de trabalho. Em outras palavras, embora exista uma taxa de salário 

quilíbrio que assegura uma alocação eficiente dos recursos e o padrão de 

espec

irmar que os preços dos bens produzidos no país 

domé ico são dados por  

                                                                                         (1.18) 

os dois países, respectivamente. 

Se o país doméstico, em vez de produzir o bem z internamente, passasse a 

tecnologia, preferências dos consumidores e tamanho 

relativa de e

ialização internacional, tanto os níveis de salários absolutos quanto as condições 

tecnológicas são determinados a priori nos dois países,  ainda na fase hipotética de 

autarquia.  Assim sendo, esse modelo sugere que determinadas indústrias,  mesmo 

ostentando precários índices de produtividade relativa do trabalho, conseguem preservar 

níveis "espúrios"11 de competitividade externa, pautando-se por taxas de salários 

comparativamente muito mais aviltantes que as efetivamente praticadas por suas 

congêneres no mercado internacional.  

 

 Finalmente, os ganhos de comércio podem ser determinados comparando-se o 

nível de produção e de consumo do bem z no país doméstico e as possibilidades de 

consumo potenciais caso o mesmo bem fosse importado de outro país.  Tendo em vista 

que os preços na situação pós-comércio estão diretamente associados à quantidade de 

trabalho neles incorporada, podemos af

st

 

p (z) = w a (z)                                                                                                             (1.17) 

 

e os produzidos no país Estrangeiro por 

 

p (z) = w* a* (z)                

 

onde wa(z) e w*a*(z) correspondem aos salários pagos (expressos em valor-trabalho) 

n

 

 

importá-lo do país estrangeiro, ele poderia consumir )()(. zpzaw unidades deste bem, 

sendo o denominador expresso por w* a* (z). Haveria ganhos provenientes do comércio 

                                                 
11 O termo "competitividade espúria" foi utilizado pioneiramente por Fajnzylber (1988, p.13) para referir-
se à "capacidade de um país sustentar e expandir sua participação nos mercados internacionais" (...) 
"baseados em baixos custos de mão-de-obra e subsídios públicos",  em contraste com a "competitividade 
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co pudesse ser utilizada para consumir indiretamente 

u seja, via importação) mais de uma unidade do mesmo bem. Portanto, para que haja 

se a quantidade de trabalho que fosse despendida para produzir diretamente uma 

unidade do bem z no país domésti

(o

ganhos de comércio, é preciso que 

 

)(
)(

)(
)(

** zaw
zwa

zp
zwa

=  >  1                                                                                               (1.19) 

  

Sabendo que todos os bens para os quais A(z) > w/w*  são produzidos no país 

doméstico e para os quais A (z) < w/w*  são produzidos no outro país, os ganhos mútuos 

o comércio ficariam assegurados estabelecendo-se condições análogas para o país 

estrangeiro. 

 

lo de Heckscher-Ohlin 

e relacionada à tentativa de estabelecer uma abordagem alternativa ao 

odelo ricardiano de vantagem comparativa, mas sim a um debate teórico concernente 

nício do século12.  Em resposta a Knut Wicksell, 

ue sustentava que um regime de livre-comércio tendia a agravar ainda mais os 

d

1.3  O mode

 

 A teoria da proporção de fatores - que, posteriormente,  passou a ser conhecida 

como o modelo  Heckscher-Ohlin (H-O) de comércio internacional - não está 

originalment

m

a problemas da economia sueca no i

q

problemas de forte retração de preços agrícolas e de emigração em massa de 

trabalhadores suecos para os Estados Unidos, no final do século XIX, Eli Heckscher 

(1919) argumentava que, sob certas condições,  um regime puro de laissez-faire poderia 

promover a equalização de preços de todos os fatores e conter, consequentemente, a 

saída de mão-de-obra do país. Com isso, o historiador econômico sueco apresentava os 

fundamentos preliminares do teorema da equalização de preços dos fatores e de uma 

nova teoria de comércio. 

 

 No artigo seminal, Heckscher (1919) listava os pressupostos principais do 

modelo: 

                                                                                                                                               
autêntica", que se baseia em "melhoras da produtividade com incorporação de progresso técnico". Para 
o autor, no entanto, a competitividade espúria não é sustentável a longo prazo. 
12 Cf. Findlay (1995, pp.1-7). 
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ticas entre as mesmas indústrias dos países, e que exibem 

retornos constantes de escala;  

impossibilidade de que haja reversão de fatores (factor-reversal), ou seja, de 

que  a intensidade de utilização do fator seja distinto nas mesmas indústrias 

 

c) diferenças nas disponibilidades relativas de fatores de produção dos países. 

 

 O 

internacio país tenderá a se especializar na produção de bens 

ue utilizem o fator abundante - cujo custo relativo é menor -, exportando-os e 

impor

ilíbrio geral walrasiano. Neste trabalho, 

stavam contidos os pressupostos fundamentais do modelo H-O: 

total imobilidade em 

termos internacionais; 

 

c) nem os preços deste 

(relativamente barato ou caro, respectivamente) em situação de autarquia; 

 

d) produção e as preferências, cada região constitui um 

mercado isolado antes do comércio, com preços relativos, produto e alocação de 

 

a) tecnologias idên

 

b) 

em termos internacionais; 

pressuposto (c) é condição necessária e suficiente para haver comércio 

nal, de tal modo que cada 

q

tando os que contêm o fator escasso.    

 

 Em sua tese de doutoramento, escrita originalmente em sueco,  Bertil Ohlin 

(1924), que havia sido discípulo de Heckscher, se encarregou de dar um tratamento 

formal às idéias expostas originalmente por este, apresentando o modelo de proporção 

de fatores em abordagem explícita de equ

e

 

a) cada país (“região”, segundo a terminologia de Ohlin) é definido de acordo com 

as dotações relativas de fatores de produção disponíveis; 

 

b) cada fator conta com perfeita mobilidade interna, mas 

a abundância e escassez relativa de cada fator defi

dadas as funções de 
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regiões

elas).  

setores o também as exportações às importações. O padrão 

e comércio é determinado segundo a proposição fundamental de que cada país 

enfatizar dois aspectos 

ue, no conjunto, poderiam justificar  o caráter "moderno" de sua teoria de comércio: 

me

inação dos 

stos relativos em autarquia, desconsiderando a importância dos demais fatores de 

                                                

recursos e preços dos fatores determinados de acordo com os mecanismos do 

equilíbrio geral walrasiano. 

 

Dados esses pressupostos, Ohlin permite a integração econômica de ambas as 

 sob livre-comércio (mas sem qualquer fluxo de empréstimos recíprocos entre 

Como resultado, igualam-se não somente as demandas às ofertas em todos os 

 na economia integrada, com

d

exportará os bens que utilizem intensivamente em seu respectivo processo de produção 

o fator mais abundante (e, portanto, relativamente mais barato). 

 

 Embora as proposições teóricas fundamentais de Ohlin tenham servido, 

posteriormente, para sustentar os argumentos normativos favoráveis ao livre-comércio, 

em seu livro clássico "Interregional and International Trade", de 1933, longe de 

privilegiar questões normativas ou ideológicas, ele procurava 

q

pri iro, a crítica à visão ricardiana de que a produtividade do trabalho fosse o 

principal determinante do padrão de comércio, de alocação de recursos e de eficiência 

técnica das economias nacionais;  segundo,  a tese de que, em virtude dos diferentes 

preços relativos dos recursos econômicos, atribuíveis, por sua vez, à abundância e 

escassez relativa de fatores com que se defronta cada país, o comércio internacional 

explica em grande parte a eficiência na alocação de recursos e a localização espacial das 

atividades produtivas na economia global13. 

  

 Com relação ao primeiro aspecto, Ohlin (1933, p.23) não confere qualquer 

importância teórica ou prática à incorporação da teoria do valor-trabalho na 

compreensão dos problemas pertinentes ao comércio internacional. Como razão 

principal, o autor alega que, ao sobrestimar o papel do trabalho na determ

cu

produção, a análise ricardiana acaba por negligenciar o impacto direto do comércio 

sobre a demanda recíproca de bens e fatores,  bem como os efeitos indiretos sobre a 

 
13 No Introdução do referido livro, Ohlin (1933) reclamava da total negligência dos aspectos espaciais  e 
geográficos na análise econômica  do processo de alocação de recursos e da localização  das atividades 
produtivas (ver pp.3-4).  



 30

 

 os efeitos do 

omércio internacional sobre a mudança de localização geográfica dessas atividades. 

mo também à localização geográfica das 

tividades produtivas.  Nesse caso, dado o impacto que exerce sobre os preços relativos 

dos f

                                                

escolha dos coeficientes técnicos eficientes, resultantes da mudança dos preços relativos 

dos fatores numa situação de livre-comércio14. Em outras palavras, para Ohlin (1933), 

em virtude de seu impacto direto sobre os preços relativos dos fatores, o comércio 

inexoravelmente interfere na tecnologia, aqui entendida como a combinação ótima de 

insumos que permitiria alcançar a minimização dos custos produtivos15.  

 

 Relativamente ao segundo aspecto, Ohlin (1933) reserva praticamente a metade da 

Parte III (pp.183-240) de seu livro para fazer uma análise minuciosa dos fatores que 

interferem na localização, concentração e aglomeração de atividades produtivas entre as 

diversas regiões limitadas por determinada fronteira nacional, bem como

c

Recusando-se a apresentar qualquer conclusão geral para o caso de uma economia em 

autarquia, a relevância analítica do autor para o caso de uma economia aberta ao 

comércio internacional reside na demonstração de como a utilização dos recursos 

nacionais pode ser alterada espacialmente (muitas vezes de forma assimétrica) pela 

variação dos preços relativos dos fatores.  

 

Em outras palavras, o que o comércio internacional produz, em primeira instância, 

é uma variação dos preços relativos dos fatores inicialmente dados, fazendo alterar, 

conseqüentemente, as decisões dos agentes com respeito não somente ao nível ótimo de 

utilização e combinação de fatores, co

a

atores, a função do comércio é atuar como canal por meio do qual seriam 

maximizadas as eficiências técnica e alocativa, indicadas, respectivamente, pela  

mudança na combinação ótima dos insumos e pelo redirecionamento dos fatores em 

direção às regiões em que seus custos refletissem inteiramente suas respectivas 

produtividades marginais.  

 
14 Se bem seja pertinente a crítica de Ohlin a Ricardo pelo papel praticamente nulo que este confere à 
demanda internacional na determinação dos preços relativos dos bens transacionados, o mesmo não se 
pode dizer da aplicação da teoria do valor-trabalho à análise ricardiana do comércio internacional. Com 
efeito, como é sobejamente conhecido, na teoria do valor de Ricardo, os custos das mercadorias 
dependem não apenas do trabalho diretamente nelas contido, como também do trabalho indireto 
impregnado na maquinaria e demais insumos necessários à sua fabricação. 
15 Em princípio, na teoria de Ohlin, as tecnologias não são dadas a priori, posto que dependem das 
condições físicas de produção , bem como dos preços dos fatores. Ou seja, em última instância os 
coeficientes técnicos dependem dos preços dos fatores. No entanto, uma vez definidas as combinações 
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ecessariamente por aumentar as possibilidades de consumo, 

as por fazê-los superar a ineficiência econômica potencial proporcionada por um 

ra uma série de 

abalhos publicados nas décadas seguintes, cujo objetivo era não somente conferir 

bém investigar 

ossíveis impactos do comércio sobre problemas econômicos tão distintos como 

cresci

o modelo 

Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S): o que mostra os impactos diferenciados do 

comé

 

 Em suma, embora sustentasse que o comércio propiciaria uma "tendência" parcial 

à equalização dos preços dos bens e dos fatores, Ohlin não apoiava a idéia, apenas 

aventada por Heckscher, de total equalização. Mas demonstrava que o comércio trazia 

benefícios aos países não n

m

mundo em que os fatores produtivos são distribuídos de forma desigual. 

 

1.4 As proposições básicas do modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson 

 

No final dos anos de 1930, com a demonstração analítica dos ganhos 

proporcionados pelo comércio, Samuelson (1938, 1939)16 dá a partida pa

tr

maior precisão formal às teses originais dos autores suecos, como tam

p

mento, distribuição de renda, padrão de bem-estar, mudança de preços relativos de 

bens e fatores de produção, dentre outros.  O conteúdo analítico predominantemente 

"positivo" não impediu,  todavia, que esses trabalhos passassem a exercer profunda 

influência normativa e ideológica na ordem econômica liberal do pós-guerra. 

   

Com efeito, tendo como base os fundamentos teóricos do modelo de proporção de 

fatores, Stolper e Samuelson (1941), Samuelson (1948, 1949) e Rybczynski (1955) 

formulam, respectivamente,  os três teoremas, que, no conjunto, permitiram difundir a 

versão neoclássica do modelo H-O original, consolidando-a como o chamad

rcio sobre a distribuição de renda; o da equalização dos preços de bens e fatores; e 

o que analisa a estreita relação existente entre as mudanças na oferta de fatores e no 

padrão de comércio e crescimento.  Para os propósitos deste capítulo, a análise do 

modelo H-O-S ficará circuncrita à equalização de preços17 e seguirá de perto o 

tratamento analítico contido em Helpman e Krugman (1985). 

                                                                                                                                               
ótimas de insumos produtivos, as funções de produção interindustriais passam a ser tomadas como dadas. 
Ver Ohlin (1933, pp.17-18). 

ará da implementação da liberalização comercial no mundo real, serão 
16 Ver também Samuelson (1962), que, de forma mais rigorosa,  consolida as demonstrações anteriores.  
17 No capítulo III, que trat
discutidos os principais problemas normativos decorrentes do teorema de Stolper-Samuelson. 
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lpman e Krugman (1985) 

omo “a alocação de recursos que o mundo teria se os bens e fatores fossem 

-O-S adaptados à abordagem do 

quilíbrio integrado são assim resumidos por Helpman e Krugman (1985, p.12): 

 

) os I bens produzidos provêm de indústrias que operam com funções de produção 

ções 

 w forma o vetor de preços dos 

tores; 

 

 A abordagem aqui utilizada para a análise do padrão de especialização e dos 

ganhos de comércio será a do “equilíbrio integrado”, modernamente utilizada em 

modelos de comércio em equilíbrio geral, e definida por He

c

perfeitamente móveis”.  A propósito, esse método de tratar o modelo de dotação de 

fatores ganhou enorme popularidade nos meios acadêmicos ortodoxos, após a 

publicação do artigo clássico de Vanek (1968) que, resignado com as várias tentativas 

frustradas de provar matematicamente o teorema original para o caso de muitos bens e 

mais de dois fatores de produção, conseguiu demonstrá-lo,  porém tratando o fluxo de 

comércio em termos do conteúdo líquido dos serviços de fatores e não, como na versão 

original, segundo a intensidade relativa de fatores presente na composição das 

mercadorias transacionadas internacionalmente18  19. 

 

De qualquer forma, essa abordagem permite tratar a situação pós-comércio entre 

dois países como se ambos formassem uma única economia com perfeita mobilidade de 

fatores de produção. Os pressupostos do modelo H

e

a) os N fatores de produção disponíveis na economia mundial têm oferta inelástica 

e formam em conjunto o vetor V = (V1, V2, V3, ... VN); 

 

b

quase-côncavas e com retornos constantes de escala, às quais estão associadas fun

de custo unitárias dadas por  ci (w), em que i ∈ I  e

fa

 

                                                 
18 Como lembra Deardorff (1982, p. 683), a demonstração de Vanek (1968) só se sustenta se for mantido 
o pressuposto de total equalização dos preços dos fatores de produção. 
19 Deardorff (1982) consegue provar o teorema seguindo a versão original segundo a qual os países 
tendem a exportar os bens em cuja produção utilize intensivamente o fator abundante [e não, como na 
versão de Vanek (1968),  para quem seriam os serviços do fator abundante que estariam presentes no 
fluxo líquido de exportações, e o do fator escasso, no das importações], mas é forçado a utilizar uma série 
de pressupostos bastante restrivos. 
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cas, de modo que a alocação de sua renda para consumo αi (p), depende apenas 

os preços dos bens p;  

) todos os bens são produzidos em equilíbrio integrado. 

Com base nesses pressupostos e denotando 

c) os consumidores caracterizam-se por terem funções de utilidade bem comportadas e 

homotéti

d

 

d)todas as indústrias funcionam em concorrência perfeita; 

 

e

 

iX  como o nível de produção do bem 

ês condições de equilíbrio no 

ercado de bens e fatores de produção: 

i em equilíbrio integrado, podem ser determinadas as tr

m

 

pi = ci (w),  ∀ i ∈ I;                                                                                                    (1.20) 

 

,)( li
Ii
∑ li VXwa =
∈

                                                                                  (1.21) Nl ∈∀

 

j
Ij

j

ii
i Xp

Xpp
∑
∈

=)(α                                                                                            (1.22) Ii∈∀

 

onde ali (w) é def

estreitamente associado à função de custo marginal, conforme segue: 

inido como a utilização do fator l por unidade de produto i  e está 

 

),()( wc
w i

l
li ∂

  

w ∂
=         

Enquanto a equação (1.20) mostra a condição básica de equilíbrio sob 

concorrência perfeita (os preços se igualam aos custos marginais), as equações (1.21) e 

(1.22) expressam as condições de equilíbrio no mercado de fatores e de bens, 

ente. 

 

 Com vistas a determinar o padrão de comércio, Helpman e Krugman (1985) 

IiNl ∈∈ ,  a

respectivam

adaptam a proposição de Travis (1964) segundo a qual haveria apenas um conjunto 
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limita

o.  Uma vez que a dotação de fatores estivesse contida neste conjunto 

enominado região de equalização), o comércio internacional proporcionaria não 

geiro, respectivamente. Então, OQ e QO*, de um 

do,  e  0*Q′ e Q′O, de outro,  constituem, respectivamente os vetores de emprego 

 

                                                

do de dotações de fatores que permitiria a cada país, em situação de livre-

comércio,  utilizar a totalidade de seus recursos, reproduzindo as mesmas técnicas 

produtivas e a mesma estrutura de preços que vigorariam numa situação hipotética de 

equilíbrio integrad

(d

apenas a equalização dos preços dos fatores, como também a superação da escassez 

relativa de recursos entre os países20.  

 

 O gráfico 1.3, que reproduz uma caixa de Edgeworth,  permite, por meio de 

modelo 2 × 2 × 2 (dois países, dois bens e dois fatores)21, avaliar simultaneamente a 

possibilidade de equalização de preços e o padrão de comércio. 

 

No retângulo, O e O* constituem a origem das dotações de fatores produtivos K, L 

e K*, L* dos países doméstico e estran

la

desses países.  Evidentemente, a inclinação dos vetores de emprego com respeito às 

suas respectivas origens mostra a intensidade relativa de utilização dos fatores K/L em 

cada indústria (que produz os bens X e Y). 

O conjunto de pontos contidos pelos vetores de emprego constitui a região de 

equalização. Um ponto aleatoriamente ali tomado representa uma solução de equilíbrio 

integrado, ou seja, um resultado em que não somente a equalização de preços pode ser 

alcançada, como também determinado o padrão de comércio no contexto do modelo   

H-O-S. 

 
20 Para a apresentação formal, as condições e a demonstração matemática da equalização dos preços de 
fatores, ver Travis, 1964, cap.2.  
21 Se o número de bens for superior ao número de fatores, não é possível pré-determinar o padrão de 
comércio, mas tão-somente o conteúdo do fator (“factor content”) presente no fluxo líquido de comércio 
dos países (Ver Helpman e Krugman, 1985, pp.17-19). 
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Gráfico 1.3 

Equalização de Preços e Padrão de Comércio no Modelo H-O-S 

 

  

  a dada dotação de 

a da diagonal 

OO*, ente 

inclinada qu

pode-se determ . Como o 

segmento  expressa a 

 

 Através -se os padrões 
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A fim de determinar o padrão de comércio, parte-se de um

fatores produtivos na economia integrada, digamos, E, que, estando acim

 revela a abundância relativa de capital do país doméstico. Da reta negativam

e passa por E (cujo ângulo wl/wk mostra a relação de preços dos fatores), 

inar o ponto C que, neste caso, intercepta a diagonal OO*

OO* representa o PIB da economia integrada, OC/OO*

participação do país doméstico na renda mundial.  

dos paralelogramos desenhados entre O e E e O e C, obtêm

o e, conseqüentemente, de comércio da economia integrada. Co

 base nos níveis de produção e de consumo dos bens X e Y (OPx

 respectivamente), é possível concluir que o padrão de comé
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um im (Y) que utilizam o fator escasso (trabalho). Em outras 

alavras, dados os pressupostos do modelo (ausência de custos de transporte e 

preferências homotéticas), o país dom mportador líquido do fator escasso 

(trabalho)

 

 Num mundo em que as condições de mercado fossem regidas por padrões de 

concorrência perfeita, haveria ganhos de comércio se 

 

p. XA  ≤ p. X                                                                                                                 (1.23) 

 

onde XA é o vetor de produção e de consumo sob autarquia e p e X são, respectivamente, 

o vetor de preços e nível total de consumo sob livre-comércio. 

 

2. Retornos crescentes, concorrência imperfeita e eficiência econômica 

 

 Apesar da hegemonia da chamada teoria pura do comércio na academia mundial,  

não se podem ignorar as diversas conjecturas feitas, ao longo dos últimos dois séculos, a 

speito dos prováveis impactos sobre a eficiência econômica, o padrão de comércio e o 

ecorrentes da existência de economias de escala e concorrência imperfeita 

rcad

dessem, de fato,  prevalecer sobre os 

tores tradicionais (diferenças na escassez relativa dos fatores de produção)22.  

portador líquido dos bens 

p

éstico é um i

 e um exportador líquido do fator abundante (capital).  

re

bem-estar,  d

nos me os, na hipótese de plena adesão internacional ao livre-comércio.  Em pleno 

apogeu do liberalismo econômico, Marshall (1879) já argumentava que, sob a 

prevalência de retornos crescentes e economias de escala, um país poderia melhorar os 

seus termos de troca ao expandir a demanda de importações, beneficiando-se do 

tamanho de seu mercado. Mesmo  Ohlin (1933), embora tenha chegado pioneiramente à 

conclusão de que as economias de escala poderiam atuar como fontes adicionais de 

composição do comércio, duvidava de que estas pu

fa

                                                 
22 A rigor, Ohlin (1933, cap. III) chega a reconhecer  que, sob certas condições,  a produção em grande 
escala torna mais eficiente o uso dos fatores produtivos do que em pequena escala. No entanto, para o 
autor,  no longo prazo essa aparente supremacia teria um limite: "beyond a certain point the 
disadvantages will more than outweigh the advantages, consequently the optimum size does not give the 
perfect balance which would characterise the case of full divisibility" (p.58). Em outras palavras, Ohlin 
acreditava que,  a partir de certo ponto, a curva de custo médio tornar-se-ia obrigatoriamente crescente no 
longo prazo,  e, além disso  -  conforme deixa claro no rodapé final do referido capítulo (p. 58)  -,  mesmo 
que estivessem operando abaixo da escala mínima eficiente no curto prazo,  as firmas seriam 
forçosamente conduzidas, pela concorrência potencial ou efetiva, ao equilíbrio competitivo no longo 
prazo.  
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e operam sob retornos 

rescentes para os que se caracterizam pela ausência de economias de escala na 

a, sem restrições, as vantagens do 

vre-comércio sobre o protecionismo,  ensejou, à epoca, um intenso debate com Knight, 

s países só poderiam perder com o comércio se as economias de escala fossem 

aquela ocasião, aliado à 

ouca expressividade dos fluxos de comércio intra-industriais na primeira metade do 

onceitos de 

antagem comparativa e eficiência econômica   -   ambos erigidos com base na idéia 

                                                

 

A crítica mais contundente proveio de Graham (1923), para quem o livre-

comércio poderia gerar perdas significativas de eficiência e bem-estar para a sociedade 

caso provocasse forte deslocamento de recursos dos setores qu

c

produção. A veemência do artigo de Graham (1923), cuja carga  potencialmente 

explosiva poderia detonar a solidez teórica que garanti

li

com réplicas e tréplicas entre esses autores23  24.  Para Knight (1924, 1925), em síntese, 

o

externas à firma e internas à indústria (e não internas à firma, conforme a hipótese de 

Graham).  É possível que o caráter inconclusivo do debate n

p

século XX,  tenham contribuído para que a hegemonia teórica dos c

v

utópica de livre-comércio  -   tenha seguido incólume nas décadas seguintes25. 

 

A repercussão acadêmica do famoso artigo de Leontief (1953), que constatava a 

inadequação empírica do teorema de Heckscher-Ohlin ao padrão de comércio norte-

americano no início dos anos 50 do século passado,  acabou ensejando, na década 

seguinte, a busca de outras hipóteses prováveis para explicar os mecanismos de 

transmissão entre o livre-comércio, de um lado, e a determinação do volume e da 

composição dos fluxos de intercâmbio e da eficiência econômica, de outro, quer em 

termos estáticos, quer dinâmicos.  Com efeito, enquanto os trabalhos de Linder (1961) e 

Posner (1961) enfatizavam, respectivamente, o papel do tamanho da demanda interna  e 

os efeitos decorrentes dos retornos crescentes dinâmicos sobre a determinação do 

 
23 Ver Knight (1924), Graham (1925) e Knight (1925). 

onstração será retomada, mais adiante, ainda neste capítulo.  

24 É curioso constatar que as críticas anteriores feitas por List (1841) à defesa de livre-comércio e ao 
conceito de vantagem comparativa,  embora tenham chamado a atenção de Mill (1848), que acabou 
amparando o argumento protecionista de indústrias nascentes,  não vieram a ensejar,  por outro lado,  
entre os economistas clássicos, debate semelhante ao ocorrido entre Graham e Knight.  Uma provável 
razão talvez seja que as críticas de List haviam sido muito mais veementes e de natureza político-
ideológica do que a de Graham, cujo teor estava embasado em argumentos puramente teóricos. 
25 Helpman  (1984, especialmente pp. 341-346) demonstra matematicamente que, sob certas condições,  o 
argumento original de Graham tinha total fundamento: um país pode perder com o comércio se a 
demanda pelos bens fabricados com economias de escala, nacionais e internas à firma, for muito baixa. 
Essa dem



 38

 

adrão de comércio internacional26, o de Vernon (1966) incorporava a hipótese de 

existê

a longa 

negligência dessas hipóteses estivesse relacionada à própria dificuldade para lidar com 

os pro

p

ncia de um ciclo de vida dos produtos manufaturados para estabelecer um elo 

entre o padrão mutável dos fluxos de comércio e a tendência à multinacionalização da 

produção ao longo do tempo27.  

 

 Em que pese a influência direta ou indireta desses autores na construção de uma 

teoria de comércio alternativa aos modelos tradicionais, bem como na formulação de 

novos argumentos para a adoção de políticas protecionistas  -  sejam estas 

explicitamente voltadas para fomentar a industrialização, sejam visando ao afastamento 

temporário de posições de adesão irrestrita ao liberalismo  -,   as hipóteses de 

concorrência imperfeita e retornos crescentes só viriam a se consolidar como causa 

principal do comércio mundial de produtos manufaturados com o nascimento da 

chamada nova teoria de comércio internacional (“new trade theory”), no final dos anos 

7028. 

 

 Apesar de os autores dessa corrente admitirem frequentemente que 

blemas teóricos que emergem quando se pretende modelar estruturas de mercado 

em concorrência imperfeita, o fato é que a vasta literatura que se produziu sobre o 

assunto nos anos 80 e 90 não conseguiu apresentar uma conclusão geral. Dependendo 

das hipóteses que se adotem sobre as diferentes estratégias competitivas em oligopólio 

(firmas maximizadoras ou não de lucros a curto prazo, existência ou não de barreiras à 

entrada, etc.), os resultados podem ser quase plenamente satisfatórios (como o que 

conclui que parte do comércio é interindustrial e parte intra-industrial), parcialmente 

                                                 
26 A hipótese central do trabalho de Posner (op.cit.) será retomada no capítulo II. 
27 Não obstante seja meritório o pioneiro esforço de Vernon (1966) para inserir o papel crescente das 
empresas multinacionais na dinâmica dos fluxos de comércio internacionais   -   até então, completamente  
negligenciado pelas teorias tradicionais   - , o fato é que o ciclo do produto é apenas uma entre muitas 
outras causas explicativas da tendência à mundialização da produção de bens manufaturados. Ver Caves 
(1974, 1982). 
28 O termo "new trade theory" foi criado por Krugman (1990) para designar a vasta e promissora linha de 
pesquisa teórica que,  tendo como núcleo comum a utilização das hipóteses de economias de escala e/ou 
concorrência imperfeita nos mercados, se desdobrou a partir da publicação praticamente simultânea dos 
trabalhos seminais deste autor (1979) e de Lancaster (1979, cap.9).  
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mos,   na vasta literatura teórica produzida a partir do 

final dos anos 70 do século passado, os modelos que conseguem determinar predições 

rística principal é mapear os diferentes comportamentos estratégicos das firmas 

omo sendo dependentes das distintas estruturas de mercado e padrões imperfeitos de 

mp

em uma perspectiva geográfica, determinando até que ponto elas poderiam ou não 

transpassar as fronteiras nacionais. Esse cuidado metodológico é justificado pelo fato de 

que, em grande parte dos casos,  não é possível  fixar hipóteses razoáveis acerca das 

formas de competição de firmas que atuam em mercados oligopolísticos sem esmiuçar a 

eira instância, seu 

satisfatórios (possibilidade de equilíbrios múltiplos) ou totalmente insatisfatórios 

(indeterminação de qualquer resultado a priori)29. 

 

Não por acaso, como vere

satisfatórias relacionadas aos efeitos estáticos do comércio (padrão e ganhos de 

comércio) são justamente aqueles que,  por  transitarem na rota do velho paradigma de 

equilíbrio geral, acabam incorporando hipóteses mais restritivas de concorrência 

imperfeita, como a possibilidade de ausência total de barreiras à entrada e à saída de 

firmas da indústria,  presente nos modelos de comércio com competição monopolística 

chamberliniana.   Apesar disso, não há como negar que, desde a última década,  grande 

energia intelecual tem sido despendida com o objetivo de formular modelos de 

comércio mais conformados com o embate oligopolístico contemporâneo,  cuja 

caracte

c

co etição.  

 

2.1 Economias de escala e padrões de concorrência30

 

Como sugere Helpman (1984), resgatando o cerne do famoso debate Graham 

versus Knight, para proceder ao mapeamento retro mencionado, os primeiros passos 

necessários são não apenas identificar  a natureza das economias de escala, ou seja, 

detectar se estas são internas ou externas à firma (ainda que internas à indústria),  mas 

também, em se tratando de comércio internacional,  delimitar seus efeitos intersetoriais 

natureza dos ganhos de escala, os quais moldam, em prim

comportamento estratégico.  

                                                 
29 Evidentemente, não obter resultados de equilíbrio só seria completamente insatisfatório do ponto de 
vista de um autor “ortodoxo”,  que, por opção metodológica,  “navega” na abordagem teórica de 
equilíbrio geral. 
30 Os modelos apresentados nesta subseção estão baseados em Helpman (1984, pp.327-332) e Krugman 
(1999). 
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e escala internas à firma costuma 

ssociá-las aos retornos físicos proporcionados pela função de produção quando todos 

os fat

 

 A definição convencional de economias d

a

ores produtivos são considerados variáveis no longo prazo. Assim, sendo v  o vetor 

de insumos, para  qualquer   λ > 1,   f (v)  é uma função de produção (quase-côncava) 

que exibe retornos crescentes (economias de escala), constantes ou decrescentes de 

escala (deseconomias de escala)  se, respectivamente,  f (λv) > λ f (v);  f (λv) = λ f (v); 

ou  f (λv) <  λ f (v). 

 

 Em termos estritamente econômicos, o mais importante é saber se os retornos 

tecnológicos da planta têm efeitos incrementais ou redutores dos custos médios a longo 

prazo. Hanoch (1975) utiliza uma metodologia alternativa para mensurar o grau das 

economias de escala, expressando  funções de custo do tipo C (w, x) associadas à função 

de produção, onde w é o vetor de preços dos fatores e x o fluxo de produção da firma. 

Com isso, os retornos de escala passam a ser expressos como: 

 

xxwC
xw

∂∂
=

),(
),(θ  xxwC ),(

 

em que o numerador expressa o custo médio e o denominador,  o custo marginal. 

 

 Com essa configuração, é possível demonstrar31 que a planta exibe retornos 

crescentes apenas se 1),( >xwθ ; do contrário, sendo 1(.) <θ ,  o custo marginal 

excederia o custo médio à medida que se aumentasse a escala de produção, de modo que 

dificilmente a firma poderia sustentar tal situação a longo prazo. Assim sendo,  para os 

propósitos desta e da próxima subseção,  o  interesse recairá preferencialmente sobre as 

economias de escala internas à firma que reduzam efetivamente seus custos médios de 

produção a longo prazo, conferindo-lhe, por conseguinte, algum aumento relativo do 

"poder de monopólio" no interior da indústria em que atue.  

 

 Antes, porém, seria conveniente analisar os prováveis impactos decorrentes da 

existência de economias de escala externas à firma sobre a eficiência econômica e os 

                                                 
31 Ver Hanoch (1975). 
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anhos de comércio numa hipotética situação de livre intercâmbio comercial entre 

“Um crescimento da escala de produção naturalmente aumenta as economias 

Como se pode notar, Marshall procurava enfatizar o papel dinâmico das 

economias externas, cuja consequência principal é disseminar efeitos de spillover sobre 

“indústrias conexas”, aumentando, consequentemente, todo o potencial de crescimento 

a economia como um todo.  No entanto,  atendo-se aos principais objetivos deste 

 estes, 

ertamente,  mais importantes  - derivados das economias externas, para delas se extrair 

tica32. 

ens intermediários a custos 

ecrescentes. Em uma perspectiva mais abrangente, porém, as economias externas 

                                                

g

países.  Se bem seja bastante difícil mensurar empiricamente  as economias externas no 

âmbito de determinada indústria,   não se pode negligenciar sua existência num mundo 

em que o crescimento da indústria, quer  no contexto nacional, quer no internacional, 

pode trazer benefícios, simultaneamente,   a todas as firmas que ali operam.  A 

propósito,  já no final do século XIX, Marshall (1890) ressaltava os efeitos dinâmicos 

decorrentes das economias externas: 

 

 

não dependentes diretamente do porte individual das casas de negócios. As mais 

importantes resultam do crescimento dos ramos de indústria conexos, os quais se 

ajudam mutuamente, seja porque centralizados na mesma localidade, seja em qualquer 

caso porque se utilizam das facilidades modernas de comunicação oferecidas pelo 

transporte a vapor, pelo telégrafo e pela imprensa” (p.267). 

 

 

d

capítulo, é possível isolar, por ora, os impactos dinâmicos  –  em que pese serem

c

apenas as principais implicações sobre os ganhos de comércio e a eficiência econômica 

numa perspectiva está

 

 Tradicionalmente, o principal foco de análise do papel das economias externas 

recai sobre os benefícios disseminados sobre todas as firmas de uma indústria à medida 

que esta se expande no interior de determinado espaço nacional.  A principal 

justificativa está relacionada à hipótese de que o alargamento de determinado setor 

implica maiores ganhos de especialização e acesso mútuo a b

d

podem se originar no espaço nacional (por exemplo, a indústria petroquímica brasileira 

pode se beneficiar do próprio tamanho dessa indústria no Brasil), internacional (por 

 
das economias externas serão analisados no capítulo II. 32 Os efeitos dinâmicos 
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os, Y e Z) 

os planos nacional e internacional.  Os impactos resultantes sobre a eficiência e as 

O gráfico 1.4 reproduz um modelo de economia integrada que, em termos 

rma

te existente em cada país, indicada pelo ponto E. 

exemplo,  as indústrias mundiais de telecomunicações e de semicondutores podem 

contribuir para o aumento da produtividade da indústria brasileira de telecomunicações)  

ou ambos. 

 

 Suponhamos, seguindo Ethier (1979)33, que uma indústria X de determinado país 

possa extrair benefícios de economias externas geradas nacionalmente, mas que, ao 

mesmo tempo, seja capaz de disseminar tais ganhos a outras indústrias  (digam

n

conjecturas sobre os prováveis ganhos de comércio podem ser elucidados invocando o 

modelo de equilíbrio integrado, desta vez supondo dois países, dois fatores e três setores 

(X, Y e Z)34, ordenados em grau decrescente de intensidade de capital. Adicionalmente, 

vamos considerar que apenas a indústria X está sujeita a economias externas, ao passo 

que as demais operam com retornos constantes. 

 

 

fo is, é semelhante ao apresentado na seção anterior, dispensando comentários 

adicionais. No diagrama, agora,  OZ é a dotação total de fatores dessa economia 

(indicados, respectivamente, por K - capital - e L, trabalho), e os vetores OX,  XY  e  YZ 

mostram, respectivamente, as alocações desses fatores às referidas indústrias. Além 

disso, devemos supor adicionalmente que enquanto O diz respeito à origem da dotação 

inicial do país doméstico, Z se refere à origem da dotação do país estrangeiro.  Dado o 

caráter eminentemente estático desse referencial analítico, supõe-se como dada a 

dotação de fatores previamen

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Para Ethier (1979), um dos primeiros autores a dar tratamento formal aos efeitos das economias 
externas sobre os ganhos de comércio, estas devem ser analisadas em contexto internacional, e não 
nacional. O principal argumento do autor é que os impactos principais das economias externas incidem 
basicamente sobre bens intermediários que, por definição, devem ser entendidos como bens tipicamente 
tradeables. No entanto, como se verá a seguir, essa hipótese é fortemente questionável. 
34 Esse exemplo está baseado em Krugman (1999). 
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Gráfico 1.4 

Equilíbrio integrado com economias externas internacionais: efeitos sobre a 

eficiência e o padrão de comércio 
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 Para avaliar os impactos sobre a eficiência alocativa dos fatores e os ganhos de 

comércio, cabe lembrar que, estando sujeita a economias externas, a indústria X pode 

tender a concentrar-se e aglomerar-se no país que detiver a maior dotação relativa de 

capital. No entanto, como o ponto E situa-se dentro dos dois paralelogramos, os quais, 

or sua vez, estão, ambos, encravados no interior da região de equalização,  abre-se a 

possibilidade para que o padrão de comércio apresente equilíbrios múltiplos: a indústria 

X pode tanto concentrar-se no país doméstico quanto no estrangeiro. 

 

 Apesar dessa restrição, três conclusões podem, ainda assim, ser tiradas desse 

modelo: primeiro, ele preserva o aparato an ítico tradicional segundo o qual o país que 

detiver a maior dotação relativa de um fator será maior exportador líquido dos bens que 

bos, uma vez que apenas um deles poderá 

p

al

utilizem intensivamente este fator (como corolário, o país que contar com a indústria 

"intensiva" em economias externas, será um exportador dos bens fabricados por esse 

setor); segundo, mesmo que as dotações relativas de fatores sejam idênticas nos dois 

países, ainda assim haverá comércio entre am



 44

 

produzir e exportar bens cuja produção esteja sujeita a economias externas;  por último, 

a emergência de equilíbrios múltiplos não dissipa a possibilidade de que ambos os 

países possam obter benefícios do comércio, posto que a disseminação das economias 

externas pela indústria X tanto no interior do próprio espaço nacional quanto no país 

estrangeiro torna factível uma produçã ais elevada com custos relativamente 

men

 

A possibilidade de obter ganhos mútuos de comércio não significa, porém, que a 

existência de economias externas, ainda que disseminadas internacionalmente, não 

venha a acarretar perdas para ambos os países.  Helpman (1984, pp. 339-341), por 

exemplo, apresenta um caso bastante simples, mas especificamente distinto da 

formulação teórica original de Ethier (1979)35, em que tanto o país doméstico quanto o 

estrangeiro incorrem em perdas, posto que a situação pós-comércio,  por proporcionar 

uma oferta mundial menor de um dos bens transacionados, acaba forçando ambos os 

países a pagarem preços relativamente maiores do que seria possível numa hipótetica 

situação prévia de autarquia. 

 

Além de serem incapazes de pré determinar o padrão de comércio e de não 

ferecerem garantias de que os países venham a usufruir ganhos de comércio, os 

 quantidade ótima 

ue maximiza seus lucros. 

o mundial m

ores do que seria possível numa situação de autarquia.   

o

modelos com economias externas primam ainda por forte irrealismo. Com efeito, eles 

não somente pressupõem a reprodução de uma economia mundial perfeitamente 

integrada, com total equalização dos preços dos fatores na situação pós-comércio,  como 

também incorporam implicitamente a hipótese de que o alargamento do mercado 

propiciado pelas economias externas cria um ambiente perfeitamente competitivo, em 

que cada firma, ao se defrontar com uma curva infinitamente elástica para seus 

produtos,  considera dado o preço das rivais e se limita a escolher a

q

 

Mesmo assim, seria conveniente apresentar um modelo teórico com economias 

externas de escala, disseminadas a partir de determinador setor, mas limitadas ao espaço 

nacional, utilizado por Helpman e Krugman (1985) e Helpman (1984) para demonstrar 

                                                 
35 Com a implícita pretensão de formular um modelo com conclusões gerais e definitivas sobre a 
existência de economias externas internacionais,  os pressupostos e hipóteses presentes no artigo de Ethier 
(1979) não dão margem à possibilidade de perdas com o comércio internacional.  
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matematicamente o argumento originalmente aventado por Graham (1923), segundo o 

qual o livre-comércio pode também, sob determinadas hipóteses, gerar perdas para a 

sociedade36.  As configurações iniciais do modelo são: 

 

- existem dois países, doméstico e estrangeiro, ambos com o mesmo tamanho de 

população economicamente ativa  (L=L*); 

 

 

-  visando à simplificação, considera-se apenas a existência do fator trabalho; 

 

-  cada país conta com duas indústrias (1 e 2), sendo que a produção do bem 1 está 

sujeita a economias externas de escala originadas setoriamente, mas circunscritas ao 

interior do espaço nacional, e a produção do bem 2 está sujeita a retornos constantes 

de escala. As funções de produção, idênticas em ambos os países, são expressas por: 

 

1
2/1

1

                                                                                                                (1.25) 

11 ),( LXLg =ξ                                                                                                      (1.24) 

 

22

 

em que L

2 )( LLg =

i  é a parcela da força de trabalho utilizada pelo setor i,  X1 é o nível de 

produção do setor 1 no país em que L1 está empregado, e ξ  o vetor de efeitos externos 

positivos gerados por determinada indústria, mas que também afetam a produtividade 

dos demais setores da economia; 

 

- ambos os países despendem a mesma parcela α de suas respectivas rendas no 

consumo do bem 1 (0<α <1); 

 

- o preço do bem 2 é igual a 1. 

 

 Sob livre-comércio e admitindo que α <1/2, os resultados seguintes podem 

denotar uma das soluções possíveis de equilíbrio37 (os asteriscos referem-se aos 
38resultados para o país estrangeiro) . 

                                                 
36 É interessante notar que essa versão teórica segue bem de perto o exemplo numérico presente no artigo 
original de Graham (1923). 
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1
1 )2( −= Lp α ;  

;12 =p   

1=w ; 1* =w  

LL α21 = ; 0* =1L ; 

2 L)21(L LL =*= α− ; 2 ; 

; 0*1 =X2
1 )2( LX α= ; 

2X L)21( α−= ; ;*2 LX =  

 

 

 

amb

com

odelo,  os resultados encontrados mostram que ambos os países podem ganhar com o 

comércio39. 

               

Nessa solução de equilíbrio, o livre-comércio levaria o país doméstico a produzir 

os os bens, ao passo que o país estrangeiro seria conduzido à especialização 

pleta, ou seja, só produziria o bem 2.  Além disso, com base nas hipóteses do 

m

 

                                                                                                                                
 Os resultados para o país doméstico poderiam ser revertidos para o país estrangeiro. 37

38 Esses resultados podem ser demonstrados da seguinte forma: em equilíbrio, a produtividade marginal 
do trabalho do setor i deve se igualar aos salários reais deste setor. A produtividade marginal do trabalho 
no setor 1 (PMgL1) é 2/1

1X , que deve se igualar a 1pw . No setor 2, a produtividade marginal do 

trabalho (PMgL2) é igual a 1 e, portanto, em equilíbrio, ela se torna igual a 2pw . Como, por hipótese, o 
preço do bem 2 é igual a 1, então 1=w . Assim, esses resultados podem ser reescritos como: 

1
21

1 1)( PX =  e  21
1                                                                                                     (1) 

 condição de equilíbrio do mercado (market clearing) é dada por: 
X 1

1XP  país estrangeiro seja especializado na produção do bem 2, 
resu

LX

1 1 XP = .           
A

wLLXPP )( **
1111 αα +=+ , mas lembrando que L=L* e w= , teremos: 

.2*
111 LXP α=+ Assumindo que o

lta: 
P

 

α211 =    e  11 2 PLX = α                                                                                                              (2) 
b nte: 

1 )2(= Lα   e   

Su stituindo (2) em (1), teremos finalme
1−P 2

11 )2(
)2(

L
L

X α
α

)2( Lα
== − . Os demais resultados podem ser demonstrados seguindo 

esm
a 

a nota anterior, sendo, portanto:  wA=1;   ;   

 ;   ;  ;   ;    Assim, pode-se 

etica situação de autarquia.  

a m a lógica anterior. 
39 Para demonstrar os ganhos mútuos de comércio, bast comparar os salários reais em termos de ambos 
os bens em autarquia e sob livre-comércio para os dois países.  Com base nas funções de produção 
especificadas, as soluções de equilíbrio em autarquia (denotada pelo sobrescrito A) podem ser obtidas 
seguindo a mesma linha de demonstração d 1

1 )( −= Lp A α
12 =Ap LLA α=1 LLA )1(2 α−= 2

1 )( LX A α= LX A )1(2 α−= .
constatar que os salários reais em termos dos bens 1 e 2 são maiores, em ambos os países,  sob livre-
comércio do que numa hipót
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 No ent to, se supusermos que os p  quanto ao tamanho de suas 

respect as forças de trabalho, os ganhos ércio não são mais assegurados. 

Supondo, por exemplo,  L < L*  e  

an aíses diferem

iv  de com

α<
+ *LL
L ,  o livre-comércio levaria às seguintes 

soluções de equilíbrio40: 

 

21
*.

1 L
Lp α

α−
=   

 12 =p  

1*.
1

>
−

=
L

Lw
α

α  1* =w  

LL  0*
1 =L  

02 =L  **
2 LL =  

2
1 LX =  0*

1 =X  

02 =X  

=1

**
2 LX =  

 

 

 doméstico se 

 bem tra

m 2).

de ambos 

país estrangeiro, ocorreria uma 

deterioração do bem-estar s

 

 Pelos resultados encontrados, nota-se, de imediato, que o país

especializa na produção do bem cujas firmas se beneficiam da existência de economias 

externas positivas (o  1), enquanto o país es ngeiro se especializa na produção do 

bem cujo setor opera com retornos constantes de escala (o be   Enquanto o livre-

comércio  proporcionaria ao país doméstico salários reais, medidos em termos 

os bens, superiores ao regime prévio de autarquia, no 

ocial, uma vez que: 

*

2
App

=   e 
*

2

* Aww
*

1

.
Lp α

=  (sabendo
21 Lα−*w -se que, em autarquia, *

*

Lw A

α= )
1

*

p A

 

41. 

 aís estrangeiro,  o livre-comércio tende a produzir um padrão de 

especialização que, ao deslocar completamente os recursos econômicos para o setor em 

                                                

Em suma, no p

 
 resulta m s ndo os m ssos da p sentada na nota 

de rodapé 38. 
40 Esses dos pode er obtidos segui esmos pa  demonstração a re

41 Cf. nota de rodapé 39. 
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 (1923). 

 

nal e oligopólio 

Um aparato analítico mais realista deve privilegiar as economias de escala 

nacionais (e, preferencialmente, internas à firma),  posto que seus efeitos imediatos na 

história recente do capitalismo têm sido o aumento do grau de concentração industrial e, 

por conseguinte,  elevação do poder de monopólio de algumas firmas no âmbito da 

indústria, contribuindo, por conseguinte, para a proliferação de estruturas oligopolizadas 

em praticamente todas as atividades produtivas42.  Em outras palavras, uma análise mais 

cuidadosa do papel das economias de escala na eficiência alocativa e técnica, bem como 

na determinação do padrão de comércio, deve obriga oriamente incorporar a abordagem 

teórica do oligopólio.  

 

Como é sobejamente conhecido, a análise do oligopólio é complicada, porque o 

portamento competitivo não se restringe apenas à estratégia de escolha de preços 

ero de 

binações possíveis pode ser bastante significativo, o que sugere que a análise deve 

ser feita caso a caso e, com  de lucro  oligopólio 

praticamente são eliminadas as possibilidades de equilíbrio competitivo (os preços 

xados pelas firmas excedem os custos marginais),  o método relevante passa a ser o de 

                                                

que inexistem economias de escala na produção, acabaria por reduzir a produtividade 

média da economia e o nível de bem-estar de sua sociedade,  confirmando, portanto, a 

clássica hipótese aventada por Graham

2.2 Comércio internacio

 

da

t

com

e/ou quantidades que maximizem lucros de curto e de longo prazos, dependendo 

também de diversas outras características da estrutura de mercado, como a existência e 

grau das barreiras à entrada e saída de concorrentes potenciais,  tendência à 

diferenciação de produtos, segmentação de mercados, etc. Assim sendo, mesmo que o 

referencial analítico tome como hipótese nuclear a existência de economias de escala 

internas à firma, estas devem ser combinadas com as demais hipóteses características do 

padrão de concorrência oligopolístico.  Dada a diversidade destas, o núm

com

o na estratégias de maximização s em

fi

equilíbrio parcial.  

 

 
42 Certamente, as atividades inovativas têm sido os fatores mais importantes para a generalização de 
estruturas de mercado oligopolizadas, sendo as economias de escala meros resultados do progresso 
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dos acabaram tendo de renunciar às 

ipóteses menos restritivas sobre comportamentos estratégicos em oligopólio. Com 

e comércio internacional que incorporam 

stratégias oligopolísticas em equilíbrio parcial,  predominam a concorrência 

mono

como dadas, limitando-se a fixar a quantidade produzida que 

deverá maximizar seus lucros.   

                                                                                                                                              

Conquanto se deva reconhecer o significativo avanço ocorrido no tratamento 

analítico da questão pela nova teoria de comércio internacional, o fato é que os modelos 

que conseguiram chegar a melhores resulta

h

efeito,  dentre os diversos modelos d

e

polística do tipo chamberliniana ou jogos oligopolísticos à la Cournot, 

praticamente inexistindo estratégias de tipo Bertrand ou Stackelberg.  Em ambos os 

casos, as predições razoavelmente robustas sobre o padrão de comércio e a eficiência 

econômica só podem ser feitas à custa de hipóteses bastante restritivas, quando não 

irrealistas: no caso da concorrência monopolística chamberliniana, incorpora-se a 

hipótese de entrada e saída totalmente livre da indústria;  no caso dos modelos de 

Cournot, trabalha-se com a hipótese ainda mais restritiva de que as firmas negligenciam 

os preços como variável estratégica de competição, aceitando passivamente as 

quantidades das rivais 

 

Curiosamente, alguns poucos modelos que incorporam hipóteses mais condizentes 

com a rivalidade oligopolística internacional quase sempre terminam por concluir que o 

livre-comércio pode ocasionar perdas de bem-estar, tanto no curto quanto no longo 

prazos.  Neste capítulo, tive de forçosamente optar pela escolha dos modelos que, a meu 

juízo, seriam os mais relevantes para o entendimento do problema da determinação do 

padrão de comércio e dos impactos sobre as eficiências alocativa e técnica. Na subseção 

seguinte, apresentarei, portanto, dois modelos da nova teoria de comércio internacional 

que privilegiam o padrão de competição oligopólico:  o modelo de Cournot com 

concentração de firmas (“seller concentration”);  e a concorrência monopolística 

chamberliniana43.  

 

 

 
tecnoló ico. No entanto,  como o objetivo desta seção é concentrar nos aspectos estáticos relacionados ao 
comércio internacional,  continuamos mantendo o pressuposto de considerar  a tecnologia como dada. 

comentado livro de Dixit e Norman (1980).  

g

43 Além dos trabalhos seminais de Krugman (1979, 1980 e 1981) e Lancaster (1979), são igualmente 
referências importantes os artigos de Markusen (1981) -  um dos poucos que lida com o problema do 
monopólio natural em comércio internacional  -, Brander e Krugman (1980),  Helpman (1981) e ainda o 
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2.2.1 

referências, de modo que a função-demanda individual 

é dada por  D = D (p), onde D é a demanda do consumidor, e p o preço do 

 demanda da indústria resulta da soma 

as demandas individuais, ou seja 

 

X = m D (p)                                                                                                                (1.26) 

Cournot com concentração de firmas44

 

 Na versão de equilíbrio parcial, o modelo de Cournot com concentração de firmas 

possui os seguintes pressupostos básicos: 

 

- existem dois países (doméstico e estrangeiro), cada um dos quais produzindo 

um bem x cujas indústrias operam com economias de escala internas à firma e 

se caracterizam por um padrão de competição oligopólico; 

 

- as funções de custo são dadas, respectivamente, por C (v, x)  e  C* (v*, x), 

onde C é o custo total, v o vetor de insumos utilizados pelas firmas e x a 

quantidade produzida do bem (os asteriscos, como de praxe, denotam o país 

estrangeiro); 

 

- existem m consumidores no país doméstico e m* no estrangeiro, e todos têm 

idênticos padrões de p

bem x; 

 

- n e n* são o número de firmas existentes na indústria dos países doméstico e 

estrangeiro, respectivamente; 

 

- existem barreiras naturais à entrada de concorrentes potenciais na indústria. 

 

O problema aqui consiste em determinar as soluções de equilíbrio na indústria do 

país,  em autarquia e sob livre-comércio. Inicialmente, considera-se que o país encontre-

se isolado do comércio internacional. A curva de

d

 

                                                 
44 O modelo apresentado nesta subseção baseia-se nos resultados apresentados por Helpman e Krugman 
(1985), que compilam as principais contribuições da literatura acerca dos impactos das estruturas de 
mercado em oligopólio sobre o comércio internacional. 
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onde X é a oferta da indústria. 

 

 A variável preço pode ser isolada por meio da função de demanda inversa: 

 

⎟
⎠⎝⎠ mm

mite-se a hipótese de que as firmas maximizam lucros 

⎞
⎜
⎛=⎟

⎞
⎜
⎝
⎛= − XDXDp ~1                                                                                               (1.27) 

 

 Ad estabelecendo um 

comportamento estratégico de tipo Cournot, isto é, observam a quantidade produzida 

pelas a

pela igua

condição

 

riv is e fixam  suas respectivas quantidades produzidas.  O lucro máximo é obtido 

lação entre a receita marginal e o custo marginal,  consoante a seguinte 

: 

[ ] ),()(~ , xvCpDD
m
xp x=+ 45,                                                                                    (1.28) 

 

onde o la

firmas são idênticas, então: 

do esquerdo é a receita marginal e  Cx (.)  é o custo marginal. Como todas as 

 

n
pmD )(

=                                                                                                         (1.29) 
n

x X
=

utarquia : 

 

 

 Substituindo (1.29) em (1.28), pode-se obter a solução de equilíbrio em 
46a

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

n
mpDvC

pn
p x

)(,
)(

11
η

47                                                                              (1.30) 

                                                 
πMax  onde π45 A solução de maximização consiste em  é o lucro total da firma. Sendo 

),(.~ xvCxxD −⎟
⎞

⎜
⎛=π , onde x é a oferta da firma representativa (dado o pressuposto de igual 

m ⎠⎝
manho entre todas as firmas da ), a condição de primeira ordem pode ser obtida fazendo a 

derivada parcial do lucro total em relação à oferta da firma e igualando a zero. Assim, 
ta  indústria

.0),(~~ =−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛′+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

∂
∂ xvC

m
xD

m
x

m
xD

x x
π

Portanto, 

 

[ ] ),()(~ xvCpDD
m
xp x=′+ . 

46 Ver Markusen (1981, p. 537). 
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onde )( pη é a elasticidade-preço da demanda. 

mente 

métricos48, a equação (1.30) mostra que, embora possa haver intercâmbio recíproco,  o 

padrão de comércio f

(como no modelo competitivo tradicional), mas também do número de firmas e do 

manho do mercado em cada país.  Ainda assim, valeria a pena conjecturar se, em 

 operam na indústria X , de modo que C(.) = C*(.) e m = m*, ao passo que 

≠ . Neste caso, sabendo-se que as demandas per capita são idênticas nos dois 

países, então, a participaçã

 

 Sob livre-comércio, mesmo assumindo que os países não sejam completa

si

ica indeterminado, posto que depende não apenas dos custos 

ta

havendo comércio, este tenderia a aumentar a eficiência econômica das indústrias 

oligopólicas dos dois países.  

 

 Para isso, vamos supor que os países se diferenciam apenas quanto ao número de 

firmas que

n *n

o de cada um deles na demanda mundial é a mesma, ou seja, 

2
1

*
=

+ mm
m . Adicionalmente, dado que as firmas defrontam-se com idênticas funções 

ue significa que a participação de cada país na produção 

                                                                                                                                              

de custo, preços de fatores e receitas marginais, todas elas apresentam o mesmo nível de 

produção em equilíbrio, o q

 
47 Este resultad como o pode ser obtido da seguinte forma: reescreve-se (1.28) 

~[ ]

 

),,(
)(
)( xvC

pD
pDDx

x=
∂

∂
+  e, substituindo (1.29) em (1.28), obtém-se  

m
p

[ ] ),()(~1)( xvCpDDpDm
x=′/+ . Multiplicando e dividindo o numerador e o denominador do 

r p e lembrando que 

mn /

lado esquerdo po

p

[ ])( pDD
m

Dp =⎟
⎠

⎜
⎝

= , a condição anterior pode ser reescrita 

mo 

~~ X ⎞⎛

co ),(
)(

)(. xvC
pD

p
p
pD

n
pp x=

∂
∂

+ .  Colocando a variável p em evidência, obtém-se, finalmente, 

a condição (1.30): ),(

)(

1.11 xvC

ppD

p x=⎟
⎟
⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

+ , já que )( ppDn
⎟
⎟

⎠
⎜
⎜

⎟
⎟

⎠
⎜
⎜ ∂−

p
pppD ∂∂)(

é a elasticidade-preço da demanda )( p

pD
pD

ppD
∂

−=
∂ )(

)(
.)(

 

η .  
cos (ou se *)48 Se os países fossem completamente simétri ja, se C(.)=C*(.), n=n* e m=m , não haveria 

qualquer razão para haver comércio recíproco, porque os preços em autarquia seriam idênticos aos que 
rcio. vigorariam na situação pós-comé
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mundial depende do número de firm r que 

o país que detiver o maior número de firmas na indústria x será exportador líquido deste 

ssim, por exemplo,  a participação do país doméstico na produção mundial será 

as lá existentes.  Com efeito, é possível afirma

bem. A

2
1

*
=

+ mm
m

*n
n
+

, mas como sua participação na demanda mundial é ,  se a indústria 

des

n

x te país detiver um número maior de firmas que a do estrangeiro, aquele será um 

exportador líquido deste bem, uma vez que 
*nn

n
+

>
2
1 . 

 

 Além disso, conquanto o padrão de comércio não seja mais necessariamente 

explicado por fatores ricardianos (diferenças relativas na tecnologia) ou pelo modelo de 

Heckscher-Ohlin (distintas dotações relativas de fatores), fica, em princípio, preservada 

lguma relação causal entre custos e preços de autarquia, de um lado, e composição do 

omé

estrang

 No entanto, como sugere a equação (1.30), esse resultado não pode ser 

generalizado

tamanho de mercado, preços de fatores e funções de custo, o padrão de comércio e o 

i

combinações entre essas va

predição em termos teóricos.    

 

s as limitações do m

comportamento competitivo de firmas que atuam em mercado oligopolizados, a 

 consegue, ainda assim,  detectar

pelo comércio internacional, os quais podem ser mensurados pela redução do poder de 

rmas que, sob autarquia pura, pode ar preços significativamente

superiores aos custos marginais. Essa tendência pode ser vista se impusermos hipóteses 

ainda mais restritivas ao modelo,  imaginando, por exemplo, perfeita simetria entre os  

países doméstico e estrangeiro: neste caso, como teríamos C(.)=C*(.),  w=w*  e   n=n*,  

s pr eriam idênticos em ambos os países.  Enquanto 

num modelo competitivo convencional, não haveria qualquer possibilidade de 

a

c rcio, de outro. No exemplo anterior, o país doméstico, por deter o maior número de 

firmas na indústria, terá também um menor preço relativo em autarquia que o país 

eiro. 

 

, posto que, se os países se distinguirem quanto ao número de firmas, 

mpacto deste sobre a eficiência econômica passariam a depender de uma diversidade de 

riáveis, tornando, por conseguinte, muito mais difícil sua 

De todo modo, ressalvada odelo de Cournot para avaliar o 

abordagem  os impactos pró-competitivos exercidos 

monopólio das fi riam fix  

sob condições de autarquia, o eços s
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comércio,  sob concorrência imperfeita,  o livre-comércio faria com que a receita 

marginal (RMg) de uma firma representativa se tornasse, a partir da equação (1.30): 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−=
)(*

11
pnn

pRMg
η

                                                                                       (1.31) 

curva de demanda negativamente inclinada e com maior elasticidade-preço nas faixas 

mais elevadas de produção,  fixariam os preços em t  m

 

 Se, por um lado, sob autarquia (equação 30), as firmas, por enfrentarem uma 

al onta que RMg > Cx, por outro 

lado, mesmo que não viesse a se concretizar qualquer comércio recíproco entre os dois 

era possibilidade deste atuaria como um mecanismo disciplinador mediante o 

 incontestavelmente predominante no 

ércio de bens manufaturados entre os países desenvolvidos, a partir dos anos de 

 

do aprendizado tecnológico (learning-by-doing)  -  consubstanciados fundamentalmente 

países, a m

qual os competidores se veriam premidos a reduzir o mark-up praticado, viabilizando, 

conseqüentemente, o incremento da eficiência alocativa e do bem-estar da sociedade. 

 

2.2.2 Concorrência monopolística e comércio intra-industrial   

 

A percepção do comércio intra-industrial não é novidade, nem em termos teóricos, 

nem empíricos.  Apesar de haver se tornado

com

1980, Linder (1961), por exemplo,  ao apresentar o famoso gráfico no qual ordenavam-

se,  na abcissa,  países hipotéticos de acordo com suas respectivas rendas reais per 

capita e na ordenada, produtos segundo o grau de sofisticação tecnológica, demonstrava 

pioneiramente que o volume de comércio intra-industrial entre dois países seria tanto 

maior quanto mais semelhantes fossem suas respectivas estruturas produtivas e 

tecnológicas.         

Para Linder (1961), o tamanho do mercado interno ("demanda representativa") é a 

fonte explicativa básica da competitividade potencial dos produtos provenientes da 

indústria de transformação.  Embora o autor (op.cit.) procurasse justificar sua hipótese 

com base no argumento de que a proximidade do mercado, na fase de difusão dos 

produtos industrializados, tenderia a magnificar os benefícios econômicos decorrentes 

na redução dos custos médios de longo prazo   -,   a verdade é que ele não somente 
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A apresentação de uma fórmula convencional, adicionada à comprovação 

empírica propriamente dita de com

bens manufaturados, por Grubel e Lloyd (

bordagens teóricas sobre a questão.  Não terá sido mera casualidade, portanto, que, no 

 a 

ntativa de preservar, a qualquer custo, parte do aparato analítico convencional, 

tante desta 

bseção. 

uando como se fosse uma monopolista dentro da indústria a que 

pertence; cada firma considera como dados os preços das rivais, ignorando o impacto 

         

aludia à "amplitude quase ilimitada para diferenciação de produto" como causa de 

comércio intra-industrial, como também sugeria que "os fortes elementos da 

concorrência monopolística deveriam ser incorporados à teoria do comércio como uma 

força criadora de comércio" (p.81)49.  Essa sugestão, no entanto, jamais foi incorporada 

à teoria do autor, ainda que a ele pertença o mérito de haver antecipado teoricamente a 

possibilidade de comércio intra-industrial.  

 

ércio intra-industrial no intercâmbio internacional de 

1971, 1975),  tornaram inadiáveis novas 

a

final dos anos 70, Krugman (1979) e Lancaster (1979, cap. 9) tenham publicado 

simultaneamente os trabalhos seminais procurando formalizar a interação entre os 

elementos da concorrência monopolística e dos retornos crescentes, de um lado,  e o 

comércio intra-industrial, de outro.   

 

Uma característica comum à maioria dos autores que utilizam a hipótese de 

concorrência monopolística chamberliniana em modelos de comércio internacional é

te

baseado no modelo de Heckscher-Ohlin, conforme se mostrará no res

su

 

Seguindo Krugman (1987), a economia mundial é constituída de dois países 

(doméstico e estrangeiro), duas indústrias (alimentícia e manufatureira) e dois fatores de 

produção (capital e trabalho). Estes setores são tecnologicamente assim definidos: o 

alimentício opera com retornos constantes de escala e produz bens homogêneos;  a 

manufatureira produz bens com largo potencial de diferenciação e opera com retornos 

crescentes de escala. Além disso, pressupõe-se que as firmas do setor manufatureiro 

pautam-se por estratégias de concorrência monopolística: cada firma diferencia seu 

próprio produto, at

                                        
49 Até porque, como reconhece Krugman (1980), " o argumento freqüente de que os países tendem a 
exportar aqueles tipos de bens para os quais tenham uma elevada demanda doméstica é totalmente 
dependente da existência de retornos crescentes" (p.30). 
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destes sobre o seu próprio preço. Adicionalmente, os lucros extraordinários de curto 

prazo tendem a ser totalmente dissipados a longo prazo pela possibilidade de entrada e 

saída de firmas da indústria50. 

 

 O gráfico 1.5 reproduz, uma vez mais,  a caixa de Edgeworth contendo as 

dotações relativas de fatores ( capital e trabalho) referentes à hipotética situação de 

equilíbrio integrado. 

 

Gráfico 1.5 

Equilíbrio integrado e padrão de comércio com concorrência monopolística 
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 nquanto os vetores OQ e O*Q′ denotam as alocações de fatores destinadas ao 

setor 

 

E

manufatureiro, QO* e Q′O referem-se aos recursos direcionados para a indústria 

alimentícia. Os preços relativos dos fatores são determinados pela inclinação da reta 

WW, ao passo que, de acordo com a forma como está plotado, o gráfico mostra 

claramente a tecnologia capital intensiva do setor manufatureiro. 

                                                 
50 Um desenvolvimento específico do modelo de concorrência monopolística em contexto de comércio 
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s dos fatores e supondo idênticos padrões de demanda 

os dois países, OC / OO* corresponde ao Produto Interno Bruto (PIB) do país 

mé

 existência de economias de escala no processo de produção de um 

os setores da atividade econômica não permite determinar precisamente o padrão de 

especialização, mas o comércio int ntinua sendo a via pela qual são 

tran

 

 Com efeito, só é possível constatar as exportações líquidas de cada país: neste 

caso, o país doméstico sendo um exportador líquido de produtos manufaturados e o 

estrangeiro, um exportador líquido de bens alimentícios. Porém, uma parte do fluxo de 

comércio realizado entre os dois países não é explicado por vantagens comparativas 

(sejam elas ricardianas ou resultantes de diferentes dotações relativas de fatores), mas 

pela existência de economias de escala no setor manufatureiro, as quais implicam 

comércio intra-industrial entre os dois países.  

 

 Note que, à medida que se move para pontos abaixo de E (por exemplo, C), 

aumenta-se a parcela intra-industrial do fluxo de comércio total, posto que as estruturas 

produtivas dos dois países vão-se tornando mais similares. No limite, se ambos os 

países tivessem a mesma dotação relativa de fatores (e, portanto, identidade completa 

das estruturas produtivas), o padrão de comércio seria totalmente intra-industrial. 

 

O gráfico 1.6 resume o resultado do modelo de comércio apresentado nesta 

subseção. 

 Supondo que o ponto E reproduza  a alocação de recursos em equilíbrio integrado, 

a produção resultante do setor manufatureiro do país doméstico é de OPm unidades e a 

do setor alimentício de OPf unidades; por seu turno, o país estrangeiro produz Q′Pf 

unidades de alimentos e Qpm unidades de produtos manufaturados. O ponto relevante a 

destacar é que, como este último setor opera com economias de escala, ambos os países 

poderão produzir bens manufaturados de diferentes variedades. 

 

 Dados os preços relativo

n

do stico com relação ao PIB mundial, de modo que o consumo total de fatores e o 

fluxo líquido de serviço de fatores daquele país equivalem, respectivamente, a OC e EC.  

Em outras palavras, a

d

ernacional co

sacionados serviços de fatores de produção à la Heckscher-Ohlin. 

                                                                                                                                               
internacional pode ser encontrado em Krugman e Obstfeld (1994), cap. 6. 
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Gráfico 1.6 

Comércio na presença de economias de escala e concorrência monopolística 
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O propósito do gráfico 1.6 é mostrar que o fluxo líquido de comércio 

internacional entre os dois países continua refletindo suas respectivas d

Manufaturados Alimentos

País EstrangeiroPaís Estrangeiro

de fatores de produção, mas, ainda assim, ambos os países podem

bens provenientes da mesma indústria (comércio intra-industrial)51. Enquanto o 

primeiro caso reflete um padrão de especialização tradicional baseado em vantagens 

comparativas, o segundo caso, totalmente inusitado, resulta da existência de indústrias 

que se caracterizam por padrões de concorrência imperfeita, operam com economias de 

escala e produzem bens diferenciados. 

 

 

 

 

                                                 
51 Não por acaso, a parcela mais expressiva do comércio de bens industrializados no mundo 
contemporâneo  diz respeito a transações do tipo intra-firma, conduzidas por empresas multinacionais e 
consubstanciadas  nas relações filiais-matriz e/ou filiais-filiais. 
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Em que pese a inestimável riqueza analítica da vasta literatura teórica que procura 

determ

conômica e o bem-estar da sociedade, a única conclusão que se pode extrair 

é que, por não haver uma teoria geral do comércio internacional, não existe uma 

conclusão geral. A predição de que o livre-comércio sempre

Conclusão 

 

 

inar os efeitos estáticos esperados do livre-comércio internacional sobre a 

eficiência e

 asseguraria o incremento 

do da 

produtividade média da economia depende de diversas condições bastante restritivas, 

dentre as quais a mais importante é a existência de concorrência perfeita em todos os 

mercados. 

 

 A incorporação de hipóteses mais condizentes com as estruturas de mercado e 

padrões de concorrência vigentes na maior parte das atividades produtivas, se bem  

reduza sobremaneira o poder explicativo da teoria tradicional segundo a qual o 

comércio e seus benefícios seriam regidos por vantagem comparativa,  não assegura 

tampouco que o livre-comércio sempre melhora a produtividade e a posição de bem-

estar de determinado país. Num mundo regido por mercados imperfeitos e oligopólios 

que se comportam pela adoção de estratégias empresariais dos mais diferentes tipos,  é 

praticamente impossível se extrair uma conclusão geral, de modo que a análise deve ser 

feita caso a caso.  Ainda assim, como na maior p s de comércio com 

concorrência imperfeita o padrão de comé cio ora fica indeterminado, ora apresenta 

quilíbrios múltiplos, fica igualmente impossível assegurar que a eficiência econômica 

to sensu melhora apenas sob o livre jogo das forças de mercado. 

 

comércio internacional. Em qualquer circunstância, permanecem válidas as vantagens 

da divisão internacional do trabalho e da especialização produtiva.  Stricto sensu, em 

consumo geral da sociedade (os “ganhos de comércio") e a elevação 

arte dos modelo

r

e

la

 Por outro lado, desde que se aceite o estágio de progresso técnico como dado, o 

conceito de vantagem comparativa continua sendo válido para mostrar que, mesmo num 

mundo dominado por concorrência imperfeita, dificilmente algum país poderia 

maximizar a produtividade média de sua economia - e, portanto, acelerar o 

desenvolvimento econômico - caso estivesse quase ou completamente fechado ao 

mercados oligopolizados, o modelo de concorrência monopolística com diferenciação 
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al atua como mecanismo disciplinador da 

oncorrência em mercados fortemente oligopolizados, contribuindo para a redução do 

ark-up desejado pelas firmas que ali atuam. 

No entanto, em todos os modelos apresentados neste capítulo, o progresso técnico 

 como dado, de modo que os ganhos de comércio, quando existem, só 

odem ser garantidos durante a fase de transição de uma situação autárquica para livre-

omé

de produtos serve para corroborar essa antiga conclusão da economia política clássica. 

Lato sensu, o comércio internacion

c

m

 

 

foi assumido

p

c rcio puro. Em outras palavras, neste caso, os ganhos de comércio são do tipo once 

and for all, não podendo qualquer conclusão ser extraída a respeito da mudança de sua 

estrutura ao longo do tempo e, muito menos, da forma como o comércio internacional 

modifica o padrão de desenvolvimento econômico (a taxa de "crescimento de longo 

prazo") de um país. No próximo capítulo, ao se incorporar o progresso técnico como 

variável endógena nos modelos de comércio internacional, será possível avaliar, com 

maior substância, em que medida este tenderia a afetar a eficiência de uma economia 

em termos dinâmicos. 
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CAPÍTULO II 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA:  A  

ABORDAGEM DINÂMICA 

 
 

Introdução 

 

 O objetivo deste capítulo é analisar os prováveis impactos do comércio 

internacional sobre a eficiência do sistema econômico em termos dinâmicos. Em termos 

mais específicos, o propósito aqui será, uma vez incorporadas as mudanças 

intertemporais, avaliar se (e em que medida) o comércio internacional interfere positiva 

ou adversamente sobre a taxa de crescimento de longo prazo da economia1. Cabe 

advertir, desde já, que a resenha que se segue, em vez de pretender abarcar o vasto 

campo teórico da chamada "economia do desenvolvimento", ficará restrita apenas à 

parte deste que relaciona comércio e crescimento econômico numa perspectiva de longo 

prazo2.   

 

 Para tanto, a tarefa contemplará tanto a vertente ortodoxa quanto a heterodoxa. No 

primeiro caso,  procurar-se-á interpretar  a extensão da nova teoria de crescimento 

(“crescimento endógeno”) a um contexto de economia global (“economia aberta” ao 

comércio internacional), baseando-se, fundamentalmente, na contribuição de Grossman 

e Helpman (1991).  A limitação a praticamente uma única referência bibliográfica 

justifica-se por duas razões: primeiro, porque trata-se do único tratado que, num 

conjunto de modelos interrelacionados,  procura integrar a teoria do comércio 

 
1 Existe uma vasta literatura teórica analisando os efeitos do crescimento sobre o comércio internacional,  
mas não o contrário, cuja discussão, além de mais recente, vem crescendo em importância no debate 
acadêmico. A propósito, os trabalhos seminais de Hicks (1932, cap. 6), Rybczynski (1955) e Bhagwati 
(1958), que tratavam dos impactos do crescimento econômico sobre o comércio internacional, acabaram 
incorporados aos livros-texto tradicionais de Economia Internacional. 
2 Até porque, por mais rico que tenha sido esse referido campo de pesquisa acadêmica, na maior parte  
dos modelos iniciais - sobretudo os das décadas de 40 e 50 do século passado - não apenas o problema do 
desenvolvimento econômico em países pré-industrializados, como também as soluções teóricas apontadas 
para sua superação foram analisados em uma perspectiva de economias relativamente "fechadas" ao 
comércio internacional [ver, por exemplo, os modelos clássicos de Rosenstein-Rodan (1943), Lewis 
(1954) e  Hirschman (1958); para uma resenha sobre o assunto, ver Stern  (1989) e Krugman (1993)]. A 
exceção ficou por conta da abordagem crítica de Prebisch (1949), que, ao elaborar uma teoria do 
(sub)desenvolvimento dos países latino-americanos a partir das contradições existentes nas relações 
econômicas (notadamente comerciais) entre os países centrais e os países periféricos, deixou como 
herança um enfoque teórico (as conhecidas “teses da CEPAL” – Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe),  em que os problemas destes últimos passaram a ser analisados em perspectiva global.  
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internacional com a chamada "nova teoria do crescimento" (modelos de crescimento 

endógeno)3;  segundo, porque desconhece-se outro trabalho de mesmo calibre e 

ambição analíticos, no âmbito da abordagem neoclássica,  que tenha sido lançado após a 

publicação original daqueles autores4. 

 

 No caso da vertente heterodoxa, privilegia-se o esforço teórico da corrente 

neoschumpeteriana, representada por autores como Giovanni Dosi, Keith Pavitt e Luc 

Soete, entre outros,  no sentido de analisar os impactos exercidos pelo comércio global 

sobre a eficiência dinâmica dos sistemas econômicos nacionais, a qual se manifesta pelo 

incremento ou pela redução de suas respectivas taxas de crescimento de longo prazo. 

Essa corrente procura resgatar não apenas a máxima smithiana segundo a qual o 

crescimento do tamanho do mercado atua como fonte dinâmica realimentadora do 

crescimento a longo prazo, como também a tese de Schumpeter (1911) de acordo com a 

qual, sendo o progresso técnico o "fenômeno fundamental do desenvolvimento 

econômico", ele deve ser assumido, desde o início, como variável endógena dos 

modelos. Embora o objeto principal seja praticamente o mesmo da análise ortodoxa,  a 

análise neoschumpeteriana guia-se, no entanto, por, pelo menos, dois critérios 

radicalmente distintos: 

 

i) renúncia ao método de equilíbrio geral como instrumento analítico básico; 

 

ii) o reconhecimento da existência de gaps tecnológicos entre países na 

economia mundial como pressuposto irrevogável em todo o aparato analítico 

que procura avaliar as interrelações entre comércio e crescimento a longo 

prazo5. 

 

 Isto posto, as duas seções em que está dividido o capítulo tratarão justamente de 

apresentar, separadamente, as referidas abordagens teóricas. A seção dedicada ao 

 
3 Logo no prefácio, Grossman e Helpman (1991) salientam que "this book attempts to integrate the theory 
of international trade with the theory of economic growth. As growth theory, it focuses on the economic 
determinants of technological progress. As trade theory, it deals with the dynamic evolution of 
comparative advantage and the consequences of international trade in a world of global technological 
competition" (p.xi, grifo meu).  
4 Essa evidência pode ser comprovada nas excelentes resenhas recentes sobre o assunto, elaboradas por 
Heal  (1998)  e Scherer (1999).  
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approach neoclássico, por seu turno, está ramificada em quatro subseções: na primeira, 

faz-se uma nota sobre os modelos pregressos que culminaram no modelo "aberto" de 

crescimento endógeno proposto por Grossman e Helpman (1991); na segunda, 

descrevem-se os fundamentos econômicos e premissas genéricas do referido modelo; na 

terceira, introduz-se o modelo padrão de expansão de variedade de produtos, cujas 

premissas, se bem sejam insuficientes para analisar as trajetórias de equilíbrio de longo 

prazo para uma economia "aberta",  formam a base para elucidar as interrelações 

dinâmicas entre inovação, comércio e crescimento, objeto da quarta subseção. 

 

2.1 A vertente ortodoxa: inovação, comércio internacional e crescimento 

econômico a longo prazo no modelo de Grossman e Helpman 

 

2.1.1 Modelos de crescimento econômico: uma nota sobre os antecedentes 

 

 As teorias de crescimento econômico que se desenvolveram a partir dos anos de 

1940 constituem uma parte do vasto campo teórico convencionalmente denominado de 

"economia do desenvolvimento". A primeira grande contribuição à teoria do 

crescimento econômico remonta ao ensaio clássico de Harrod (1939), a partir do qual se 

pôde derivar a equação de Harrod-Domar, encontrada em grande parte dos manuais de 

macroeconomia e ponto de partida dos modelos de crescimento de longo prazo. 

 

Em termos genéricos, o modelo de Harrod-Domar sugere que o equilíbrio no setor 

real de uma economia fechada exige que o investimento planejado seja igual à poupança 

planejada, ou seja: 

 

I = sy Y                                                                                                                          (2.1) 

 

onde I é o investimento, Y a renda agregada e sy a propensão marginal a poupar. Em 

termos dinâmicos, I  pode ser interpretado como K (isto é, dK/dt), onde K é o estoque de 

capital. Dividindo a equação (2.1) por K, encontramos a equação de Harrod-Domar, 

denotada em (2.2): 

 

 
5 Nessas circunstâncias, a aceitação da tecnologia como variável endógena não chega a ser, portanto, o 
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q
s

g y=                                                                                                                          (2.2) 

 

onde g é a taxa de crescimento do estoque de capital (ou seja, KK& ) e q  a relação 

capital-produto (isto é, K/Y). A equação de Harrod-Domar sugere que a taxa de 

crescimento econômico de longo prazo depende da taxa de poupança e da relação 

capital-produto, mas se esta se mantiver constante, o crescimento econômico passa a 

depender integralmente da propensão marginal a poupar. 

 

 Nos anos de 1950, essa conclusão foi questionada por Solow, cujo modelo de 

crescimento (1956, 1957) sugeria que a taxa de poupança poderia influenciar, de fato, o 

crescimento econômico a curto prazo, mas, no longo prazo, a relação capital-produto q 

tenderia a se ajustar (ou seja, a aumentar) ao nível de crescimento natural da força de 

trabalho l. 

 

 No modelo de Solow, o progresso técnico atua como o principal fator 

determinante do crescimento de longo prazo. Ele age sobre o produto real per capita, 

que cresce à taxa  ay  de forma similar à expansão de inputs de trabalho, de tal forma que 

a igualdade entre sy/q e ay + l garante o crescimento de longo prazo (e do produto per 

capita à taxa ay). No artigo de 1957, em especial, Solow mostrou que o progresso 

técnico pode ser decomposto tanto pela produtividade dos fatores em termos individuais 

quanto pelo crescimento da produtividade total dos fatores (PTF). Dessa forma, 

expressando o produto real Y = F (K, L, t), onde K é o estoque de capital, L o tamanho 

da força de trabalho e t o tempo, e diferenciando com relação a t, obtém-se: 

 

Y
F

L
L

K
K

Y
Y t++=

&&&
γϕ                                                                                                     (2.3) 

 

onde YKFk=ϕ  e  YLFL=γ  são, respectivamente, as parcelas de contribuição do 

capital e do trabalho ao crescimento (os sobrescritos denotam as derivadas parciais). 

Com isso, enquanto os dois primeiros termos do segundo membro da equação (2.3) 

avaliam a contribuição do incremento dos inputs  fatoriais ao crescimento econômico, o 

                                                                                                                                               

 
principal pomo de discórdia entre as duas correntes. 
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último termo refere-se ao progresso técnico, tido como o resíduo que explica a expansão 

da produtividade total dos fatores. 

 

 Em que pese o pioneirismo da contribuição de Solow, a insatisfação com a rígida 

separação entre o processo de acumulação de capital e o progresso tecnológico ensejou 

algumas tentativas, nos anos de 1960, de formulação de um modelo em que a tecnologia 

pudesse ser incorporada efetivamente como força desencadeadora de crescimento 

econômico,  vindo a ser incorporada, portanto, como variável endógena. O trabalho 

mais promissor neste sentido - embora não conclusivo - foi o de Arrow (1962), que 

procurou mostrar as implicações,  sobre o crescimento,  das externalidades inerentes ao 

processo de learning-by-doing. 

 

 A tentativa de incorporar o progresso técnico como variável endógena 

fundamental do crescimento econômico a longo prazo veio a alcançar um dos seus 

pontos culminantes, no âmbito da abordagem neoclássica,  com os trabalhos de Romer 

(1986, 1990) e Lucas (1988). No modelo de Lucas (1988), o crescimento econômico 

poderia ser assegurado indefinidamente,  contanto que o estoque de capital humano - 

diferentemente do estoque de capital físico - fosse incrementado a uma taxa constante 

ao longo do tempo.  Nos modelos de Romer (1986, 1990), por seu turno, os 

investimentos por parte de cada firma representam apenas uma fração do estoque de 

conhecimento agregado, mas à medida que este tende a transbordar para as demais 

firmas que operam dentro ou fora da indústria, gerando externalidades econômicas 

marshallianas positivas (efeitos de spillovers), a economia como um todo acaba se 

beneficiando de maior impulso ao crescimento econômico6.  Em certo sentido, o 

trabalho de Grossman e Helpman (1991) pode ser interpretado como um esforço no 

sentido de estender os referidos modelos de Lucas e Romer  -  sobretudo os deste último 

 
6 É de Romer o tratamento dado ao estoque de conhecimento disponível como um bem público, 
imputando-lhe a dupla característica de não-rivalidade (nonrivalry) - ou seja, cujo uso por um agente não 
implica custo adicional caso seja utilizado por outro agente rival - e não-excludência (nonexcludability) - 
quer dizer, cuja incorporação por parte dos demais agentes dificilmente consegue ser evitada por uma 
firma rival. No entanto, Romer distingue o conceito de conhecimento do de progresso técnico 
propriamente dito, pela evidência de que,  ao último, não são aplicadas as características de não-
rivalidade e não-excludência. Assim, por exemplo, enquanto o design de um produto novo pode ser 
patenteado por uma firma, excluindo a entrada de concorrentes potenciais nesta mesma atividade 
produtiva, o conhecimento do mesmo design, sendo um bem público,  não exclui a possibilidade de que 
empresas rivais possam vir a "copiá-lo", lançando um produto diferente. Este exemplo é de Scherer 
(1999, p.34). 
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-  a um contexto econômico internacional, conforme se procurará mostrar nas três 

subseções seguintes. 

 

2.1.2 Os fundamentos econômicos da nova teoria de comércio e crescimento 

 

Já no primeiro capítulo, Grossman e Helpman (1991) deixam explícita a visão 

schumpeteriana7 inerente aos modelos que serão desenvolvidos a partir do terceiro 

capítulo, ou seja, as inovações tecnológicas são tratadas como o motor fundamental do 

crescimento econômico de longo prazo. Neste caso, o progresso técnico é tomado como 

variável endógena de crescimento, porquanto as empresas, ao buscarem novas 

oportunidades de realização de lucros extraordinários, não somente despendem vultosos 

recursos financeiros em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P & D), como também 

provocam, em conseqüência, mudanças na alocação de recursos da economia (sobretudo 

capital humano) em direção aos setores inovadores  que produzem serviços tecnológicos 

(“blueprints”). 

 

 Com respeito a inovações e conhecimento tecnológicos, as hipóteses básicas dos 

modelos são: 

  

i) os gastos em P & D são justificados pela busca de realização de lucros 

extraordinários; 

 

ii) existe livre-entrada no processo de P & D, de tal modo que as condições 

de entrada cessam quando o setor passa a gerar apenas lucros normais; 

 

iii) como corolário, a tecnologia, entendida aqui como um serviço decorrente 

das atividades de P & D (“blueprints”), é incorporada no modelo como 

um bem cujas características essenciais estão relacionadas à não-rivalidade 

(“non rivalry”) e à não-excludência (“non excludability”), isto é, os 

inovadores, conquanto estejam amparados pela existência de barreiras 

legais que garantem suas respectivas propriedades intelectuais (marcas) 

 
7 Essa perspectiva já havia sido assumida explicitamente pelos autores, enquanto projeto em curso de 
pesquisa, em artigo publicado anteriormente na American Economic Review - Papers and Proceedings, de 
maio de 1990 (ver, especialmente,  p. 87).  
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e/ou tecnológicas (patentes), não conseguem nem impedir totalmente o uso 

não autorizado de suas inovações, nem tampouco barrar o livre acesso de 

outros produtores aos blueprints tecnológicos que vão sendo disseminados 

pela economia.  Por conseguinte, o progresso técnico, quer à escala 

nacional ou internacional, permite a difusão de economias externas 

marshallianas (efeitos de spillovers), permitindo a “aglomeração” 

tecnológica do conhecimento na economia globalizada8. 

 

 As peculiaridades da tecnologia expostas em (iii) são essenciais para a hipótese 

nuclear dos novos modelos de crescimento endógenos, qual seja, a formulação de uma 

função agregada de produção que exibe retornos crescentes de escala, atribuíveis, por 

sua vez, ao acúmulo de conhecimento. Em outras palavras, existe um círculo virtuoso 

entre progresso técnico e crescimento, no sentido de que a trajetória de crescimento de  

longo prazo da economia tende a ser sustentada pelo aumento da produtividade 

marginal do conhecimento e este, por sua vez, decorrente dos efeitos de spillovers 

tecnológicos que alimentam o próprio processo de crescimento. [Grossman e Helpman 

(1991, p.18)]. 

 

 O método de análise é neoclássico em dois sentidos: em termos de equilíbrio 

parcial, pressupõe-se implicitamente que as estruturas de mercado prevalecentes são de 

concorrência monopolística à la Chamberlin, ou seja, as empresas inovadoras realizam 

lucros extraordinários a curto prazo, mas estes tendem a ser dissipados a longo prazo, à 

medida que as condições de livre-entrada permitem o acesso de produtores potenciais 

no setor produtor de P & D (“blueprints”) ; em termos de equilíbrio geral, como o 

propósito dos autores é enfocar analiticamente a interrelação entre progresso técnico, 

comércio e crescimento em perspectiva global, o modelo de comércio básico utilizado é 

explicitamente o de Heckscher-Ohlin. 

 

 

 
8 O conceito de "economias de aglomeração",  tradicionalmente usado no campo da Economia Regional e 
recentemente reintroduzido por Krugman (1991), refere-se aos resultados da combinação de economias 
externas marshallianas com a concentração de indústrias e recursos produtivos em determinada região 
(sobretudo em "nações"). Embora Krugman (1989, 1992) faça restrições ao uso do conceito em termos 
internacionais, ele pode muito bem ser adequado à hipótese central do modelo de Grossman e Helpman 
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2.1.3  O modelo básico de expansão de variedades de produtos  

    

 Este modelo propõe-se demonstrar como as inovações tendem a gerar crescimento 

auto-sustentável, sob a hipótese forte de que o setor produtor de blueprints exiba 

retornos crescentes de escala. Neste caso, o que garante o processo de crescimento a 

longo prazo é a existência de maior variedade de produtos resultante do progresso 

técnico e os efeitos de spillovers desencadeados a partir da difusão de conhecimento 

tecnológico no âmbito do sistema econômico. 

 

 Como recurso metodológico,  o modelo de expansão de variedades de produtos 

proposto por Grossman e Helpman (1991) contempla dois casos distintos: no primeiro 

caso, concebe-se a tecnologia como um bem cujos resultados são inteiramente 

apropriados pelos inovadores, de modo que inexiste qualquer possibilidade de que 

agentes não-inovadores possam ter acesso ao conhecimento tecnológico à medida que 

este vai-se acumulando ao longo do tempo. Ou seja, neste caso, como não há efeitos de 

spillovers, o setor de P & D funciona com uma função de produção sujeita a retornos 

constantes de escala, mas o crescimento econômico se mantém enquanto houver 

incentivo à criação de novas variedades de produtos;  no segundo caso, esta hipótese é 

relaxada e a tecnologia passa a ser vista como um bem que, em virtude de seus atributos 

de não-rivalidade e não-excludência, pode ser parcialmente apropriada enquanto 

conhecimento pelos demais produtores do sistema econômico9. Por conveniência, estes 

dois casos serão apresentados em subseções distintas. 

 

2.1.3.1 Expansão de variedade de produtos: o modelo padrão 

 

 Conforme já assinalado,  a hipótese essencial desse modelo está relacionada à 

impossibilidade de difusão dos efeitos de spillovers tecnológicos à medida que são 

 
(1991), que supõem a possibilidade de transmissão de spillovers tecnológicos em uma economia aberta ao 
comércio internacional. 
9 Supostamente a fim de evitar possíveis críticas relacionadas à dificuldade de apropriabilidade do 
conhecimento tecnológico por parte de produtores outsiders, Grossman e Helpman (1991, p. 44) 
incorporam o conceito já mencionado de não-excludência, proposto por Romer (1986, 1990), ao assinalar 
que "os inovadores podem se apropriar dos retornos decorrentes de informações produto-específicas que 
lhes permitam produzir novos bens, mas não dos retornos resultantes de informações gerais (ou da ciência 
aplicada) que passam a ser utilizadas como um insumo na atividade inventiva". 
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introduzidas inovações que se consubstanciam apenas em ampliação da variedade de 

produtos (“diferenciação horizontal”, na expressão dos autores). 

 

Nesse modelo, os consumidores e produtores comportam-se economicamente de 

forma convencional, ou seja, ambos procuram maximizar suas funções de utilidade e de 

lucro, respectivamente, ao longo de horizonte intertemporal. Assim sendo, expressa-se a 

função-utilidade conforme (2.4): 

 

τττρ dDeU
t

t
t )(log)(∫

∞
−−=                                                                                             (2.4) 

 

em que é a utilidade intertemporal, tU ρ  a taxa de desconto subjetiva dos consumidores 

e )(τD  um índice de consumo no tempo τ . 

  

 A função-consumo D, que reflete as preferências intertemporais dos consumidores 

da economia, é expressa, por seu turno, como: 

 
α

α

1

0

)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫

n

djjxD ,  0 < α < 1                                                                                    (2.5) 

 

em que x ( j )  denota o consumo da variedade infinita de produtos j, ou seja, [ ]∞∈ ,0j  

  α denota um parâmetro que reflete diferentes gostos relacionados à variedade de 

produtos à disposição dos consumidores.  

 

 Note-se que a variedade de produtos disponíveis no mercado é especificada pelo 

intervalo  [ ,  de forma que os consumidores só podem ter acesso aos bens cuja 

produção foi herdada de inovações introduzidas pelos laboratórios de P & D antes do 

tempo t. 

 

 O problema do consumidor individual consiste em maximizar a utilidade na 

equação (2.5), sujeita à restrição orçamentária representada por  . O 

e

])(,0 tn

∫=
n

djjxjpE
0

)()(
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resultado é dado por: 

 

jdjp

jEpjx
n

′′

= −

−

∫
η

η

1

0

)(

)()(                                                                                                  (2.6) 

 

em que p (j) é o preço da variedade de produtos j consumidos e  η  a elasticidade-preço 

da demanda10, suposta constante e unitária para cada bem gasto pelo consumidor 

individual, possibilitando, assim, interpretar E como uma despesa agregada na 

economia como um todo. 

 

 Embora a equação (2.5) tenha sido tomada do trabalho pioneiro de Dixit e Stiglitz 

(1977), Grossman e Helpman (1991) interpretam-na como uma função de produção de 

bens finais, em que as firmas operam em concorrência perfeita e x(j) representa os 

insumos intermediários requeridos. Dado que (2.5) está sujeita a retornos constantes de 

escala, qualquer variação percentual de x(j) implica uma variação de igual proporção na 

quantidade de bens finais produzidos. 

 

Dadas as hipóteses anteriores, pode-se calcular   e, através do lema de 

Shepard

Dp
11, a demanda derivada de insumos j por parte de cada firma que produz D 

unidades do produto final. Os resultados estão expressos, respectivamente, nas equações 

(2.7) e (2.8) seguintes: 

 
)1(1

0

1)(
η

η

−

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫ djjpp

n

D                                                                                                (2.7) 

 

                                                 
10 Uma vez que as preferências são caracterizadas por uma elasticidade constante e igual para cada par de 

bens consumidos, o valor da elasticidade-substituição entre dois bens é dada por 1
)1(

1
>

−
=

α
η . 

 

11 O lema de Shepard é uma propriedade segundo a qual pode-se calcular a demanda de fatores 
condicionada da firma através das derivadas parciais dos custos com relação aos preços dos fatores de 
produção fixos e variáveis, sob a condição de que aqueles (os custos) sejam diferenciáveis relativamente a 
estes (os preços dos fatores) e ao nível de produto. Para maiores detalhes sobre esta propriedade, ver 
Varian (1978, p. 74). 
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⎢
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⎡
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n
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 Como em equilíbrio a demanda total se iguala à oferta dos bens finais disponíveis, 

a condição para que haja equilíbrio no mercado de produtos é dada por  DpED = . 

 

 Apesar de a função de produção de bens finais exibir retornos constantes de 

escala, suas características são tais que permitem que, ainda assim, uma mesma 

quantidade de insumos intermediários seja requerida para a produção de determinado 

quantum de bens diferenciados, de modo que o aumento da produtividade total dos 

fatores empregados se consubstancia no incremento da variedades de produtos. Em 

outras palavras, em que pese a inexistência de economias de escala, a função de 

produção de bens diferenciados torna possível ampliar a faixa de produtos disponíveis 

aos consumidores pela existência de economias de escopo. 

 

 Por outro lado, incorporando  DpED = ,  a equação (2.4) pode ser reescrita 

como uma função de utilidade indireta, ou seja: 

 

[ ττττρ dpEeU D
t

t
t (log)(log)( −= ∫

∞
−− ]                                                                          (2.9) 

 

 Neste caso, o problema do consumidor consiste em maximizar (2.9), sujeita a uma 

restrição de riqueza intertemporal. Dado que E representa a despesa dos consumidores 

como um todo, a quantidade que maximiza (2.9) é dada por: 

 

ρ−= r
E
E&                                                                                                                   (2.10) 

 

em que r é a taxa de juros e, supondo que os preços sejam normalizados de modo a 

tornar os gastos constantes ao longo do tempo, 

  

,1)( =tE    para todo t                                                                                                 (2.11) 
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, evidentemente, em equilíbrio intertemporal 

 

e

r ρ=)(t ,  para todo t.                                                                                                (2.12) 

se 

rá crucial para a determinação de um resultado de equilíbrio em termos dinâmicos. 

quilíbrio estático 

 

Na determinação do equilíbrio estático, assumem-se como pressupostos básicos: 

 

i)  D são incorporadas como custos fixos de produção de 

determinado bem; 

ii) 

 e exibem uma função de produção sujeita a retornos constantes de 

escala. 

 de 

 constantes de escala, tendem a eliminar os lucros extraordinários12, ou seja: 

  

 A fim de determinar o níveis de equilíbrio estático e dinâmico,  pressupõe-se que 

os consumidores comportam-se como agentes econômicos que alocam seus recursos em 

ativos reais (bens de consumo ou ações) ou financeiros (títulos). Como não existe 

incerteza quanto aos resultados provenientes dos gastos em P & D, em equilíbrio as 

taxas de retorno oriundas da aplicação em títulos e ações são equalizadas (condição de 

não-arbitragem da busca de oportunidades de retornos diferenciadas ). Esta hipóte

se

 

E

as despesas de P &

 

as firmas que  produzem bens diferenciados operam em concorrência 

perfeita

  

 Para determinar o nível de equilíbrio estático, devem ser cumpridos os seguintes 

requisitos básicos: o número de produtos diferenciados disponíveis n (t), determinado 

pelas estratégias de P & D, e o valor de mercado da firma v (t), determinado pelas 

expectativas de lucros futuros, são,  ambos, tomados como exógenos pelos agentes 

econômicos. Em que pese os elevados custos de alocação de recursos em P & D, dados 

n(t) e v (t), as condições de livre-entrada no setor de inovações, aliada à existência

retornos

                                                 
12 Pode-se expressar a função-lucro das firmas como  ),()()()( jwxjxjpj −=π   onde π  é o lucro 

e produz  j variedades de bensda fi  diferenciados e w a taxa de salários (aqui está-se considerando rma qu
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vwa ≥                                                                                                                        (2.13) 

 

onde a refere-se ao número de trabalhadores necessários à produção de um input 

resultante dos gastos em P & D (“blueprint”). 

 

 As condições finais para determinar o equilíbrio estático são preenchidas pela 

determinação da alocação do trabalho entre os setores de P & D e os setores produtores 

de bens diferenciados propriamente ditos. Assim, as condições de equilíbrio no mercado 

de trabalho exigem que: 

 

L
p

na =+
1

&                                                                                                                 (2.14) 

 

 Com isso, é possível determinar os valores de n e v que asseguram as condições 

de transversalidade (mudanças das posições de equilíbrio) da economia nos tempos t 

subseqüentes. 

 

Equilíbrio dinâmico 

 

 Cumpre, agora, determinar as condições necessárias e suficientes para assegurar 

uma trajetória de equilíbrio dinâmico. O pressuposto básico é que existe uma relação 

inversa entre o número de variedades de produtos diferenciados e as oportunidades de 

                                                                                                                                               
o trabalho c o seja fixado em  omo o único fator de produção dos bens j). Na hipótese de que o preç

αwp = ,  o lucro máximo é dado por: 

n
απ −

=
1

                                                                                                                   (1) 

Considerand elos lucros, mas o que o retorno total dos proprietários da firma é formado não apenas p
também pelos rendimentos das demais ações disponíveis, a condição de equilíbrio no mercado de capitais 
exige que: 

rvv =+ &π                                                                                                                   (2) 
onde v é a taxa de retorno dos demais ativos (e v&  sua expansão intertemporal). Como pressuposto 
adicional, o valor de mercado sente do fluxo de 
lucros captado no período pós-t. Ou seja, 

∞

das ações da firma no tempo t se equaliza com o valor pre

[ ] ττπτ dt tRR )()( )()( −−= ev
t
∫                                                                                      (3) 

onde )(tR  representa o fator de desconto cumulativo incidente sobre os lucros obtidos no período t. 
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 P & D e, conseqüentemente, para ampliação do processo de diferenciação 

horizontal. 

mico pode ser visuali

lucro futuras13. Neste caso, é preciso determinar o número de variedades de produtos a 

partir do qual passa a inexistir qualquer incentivo adicional para novas alocações de 

recursos em

 

O equilíbrio dinâ zado pelo seguinte diagrama de fase 

(gráfico 2.1),  onde  
L

v aα
=  ,   

va
n L α

−=&     e   
n

vv αρ −
−=& , sendo n e v, 

respectivamente, as variáveis das equações diferenciais que o expressam

1

                           

 partir do qual a economia tende a seguir um crescimento 

stacionário a longo prazo. 

 

                                                

14.  

Pode-se verificar que, quando o progresso técnico está associado a retornos constantes 

de escala no setor inovador (de P & D), a trajetória de equilíbrio dinâmico conduz um 

único resultado (ponto E), a

e

 

 

 

 

 

 

 
13 Lembre-se que à medida que se amplia o processo de diferenciação horizontal, os empresários 
competem entre si pela venda de um número cada vez maior de bens diferenciados. Dado o padrão de 
demanda, existe um efeito-concorrência que tende a reduzir as oportunidades de lucro a longo prazo. 
14 Essas equações podem ser determinadas pelos seguintes procedimentos. Sabe-se que a firma estará 
disposta a produzir novos produtos enquanto vwa ≤ . Portanto, combinando a condição de livre-entrada 

no setor de P & D com a equação de determinação do preço  
α
wp = , e levando-se em conta que o 

referido setor sempre incorpora algum nível de emprego residual (o nível de emprego deve ser não-
negativo), os gastos em pesquisa e desenvolvimento só serão rentáveis se   e  0>n& vv > , sendo que: 

L
av α

=                                                                                                                        (4) 

Dadas as condições anteriores e a restrição (4), conclui-se que 
va

Ln α
−=& . Portanto: 

aa
Ln α

−=&   para  vv >  e 

vv ≤0=n&           para   .                                                                                           (5) 
Finalmente, substituindo os valores já estabelecidos para as taxas de juros e de lucros na condição de não-
arbitragem (2), pode-se determinar a taxa de expansão do valor da firma: 
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Gráfico 2.1 

Equilíbrio dinâmico no modelo padrão 

 

 
v

n

Fonte: Grossman e Helpman (1991), p. 56.
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 No gráfico 2.1, a curva vv pode ser entendida como o lugar geométrico dos pontos 

em que diferentes combinações de n e v  não alteram o valor total da firma inovadora. 

omo este varia de forma inversamente proporcional ao número de variedades de C

produtos  n, a curva  vv  é negativamente inclinada.   

 

 Como se pode notar no gráfico, o ponto E é o único ponto em que o valor da firma 

no tempo t iguala-se ao valor presente do fluxo de lucros descontado pela firma após t. 

Nos demais casos em que  nn < , os incentivos iniciais à promoção de gastos em P & D 

                                                                                                                                               

n
vv αρ −

−=
1

&   .                                                                                     (6) 
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, os ccessarão com a redução da taxa de lucratividade da firma, aumentando, assim ustos 

de oportunidade do setor inovador.  

 

 Por outro lado, quaisquer trajetórias que partam de níveis em que  nn >  (por 

exemplo, a partir do ponto E ′ )  não são sustentáveis a longo prazo, porque configuram 

níveis infinitos de variedades e um valor infinito para a firma inovadora.  

Evidentemente, do ponto de vista econômico, esta trajetória seria não-factível, posto 

ue, à medida que se expande a variedade de produtos  n  no mercado, as empresas se 

 firmas que produzem bens diferenciados. 

 

2.1.3.

e capital como 

onhecimento tecnológico - Kn (t) - (doravante denominado setor de conhecimento 

o schumpeteriano um fluxo de lucros 

xtraordinários como prêmio pelo monopólio do processo e/ou produto novo; e outro 

públic

q

defrontarão com a redução do volume de vendas por bem produzido, em virtude da 

concorrência com as demais

2 Expansão de variedade de produtos: a hipótese da tecnologia como capital 

de conhecimento público 

 

Nesta subseção, a hipótese básica é que, embora um fluxo de lucros de monopólio 

seja canalizado aos inovadores como um prêmio pelos resultados bem sucedidos 

decorrentes dos investimentos realizados em P & D, parte destes serviços (blueprints) 

transborda para o sistema econômico quer como um fluxo de idéias, técnicas e métodos, 

quer através dos próprios produtos (possibilitando a inovação por engenharia reversa), 

permitindo, por conseguinte, ampliar o estoque de conhecimento Kn (t) da economia ao 

qual pode ter acesso qualquer agente privado. Neste caso, como as inovações daí 

resultantes são decorrentes das economias externas criadas e difundidas a partir das 

inovações originais (efeitos de spillovers tecnológicos), o setor d

c

tecnológico) agora deve ser caracterizado como sujeito a retornos crescentes dinâmicos 

de escala, uma vez que disseminam economias externas marshallianas. 

 

 Neste modelo, portanto, o setor de P & D proporciona a existência de dois tipos 

de bens: um privado, isto é,  o produto resultante dos gastos originais orientados para 

inovações, o qual proporciona ao empresári

e

o, ou seja, o estoque de conhecimento acumulado  Kn (t)  através dos efeitos de 

spillovers decorrentes das inovações originais. 
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A fim de determinar a taxa de crescimento de longo prazo da economia, 

 as va

 

Grossman e Helpman (1991, p. 59) introduzem riáveis  
nv

V 1
=   (o inverso do 

valor do mercado acionário como um todo) e  
n
ng
&

=  tantânea de inovações 

na economia). Transformando a identidade  

  (a taxa ins

nv
V 1

≡   em logaritmos neperianos e 

diferenciando em relação ao tempo, conclui-se que  
v
vg

V
V &

−−= .  Combinando com a 
&

quação (6)  -  ver rodapé  13  -, encontra-se: 

 

e

ρα −−−= gV
V
V )1(
&

                                                                                              (2.15)15

 

A equação diferencial anterior,  aliada às condições descritas em (10)  -  ver 

rodapé 14  -,  norteiam a análise da dinâmica de equilíbrio a longo prazo. Ambas 

                                                 
15 Esse resultado decorre de algumas premissas. Como em algum momento do tempo t, o setor de P & D 

necessita de  
n
na

K
na

n

&&
=  unidades de trabalho para a produção de novos produtos e o custo unitário de 

um serviço de tecnologia (blueprint) torna-se  
n

wa
K
wa

n

= ,   as condições de equilíbrio no mercado de 

trabalho e de livre-entrada no setor de P & D são dadas, respectivamente,  pela equação (7) e pela 
inequação (8),  seguintes. 

L
pn

na
=+

1&
                                                                                                                (7) 

v
n

wa
≥                                                                                                                          (8) 

Conseqüentemente, a equação (5), que, junto com a equação (6), determina a trajetória de equilíbrio 
dinâmico da economia,  passa a ser reescrita como: 

vna
L

n
n α

−=
&

    para 
nL

av α
>  

0=
n
n&

             para  
nL

av α
≤                                                                                        (9) 

Das definições de V e g, a equação (9) pode ser reescrita como 

V
a
Lg α−=    para       

a
LV

α
<        e 

               para       
a

LV
α

≥0=g .                                                                              (10) 
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ermitem também plotar o gráfico 2.2, através do qual se pode determinar o ponto de 

equilíbrio dinâmico de longo prazo E dy-state). 

 

 

Gráfico 2.2 

Equilíbrio dinâmico de longo prazo – a tecnologia como capital de conhecimento 

público 

p

(ponto de stea
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Fonte: Grossman e Helpman (1991), p. 60.
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 Duas observações devem ser feitas com relação ao gráfico 2.2. A primeira diz 

respeito à mudança no processo de alocação dos recursos produtivos (neste caso, do 

trabalho) à medida que varia a taxa de inovações, ou seja, quanto maior esta, maior o 

deslocamento de trabalhadores do setor manufatureiro produtor de bens finais 

s para o setor de P & D. Com efeito, de acordo com esse modelo, uma 

ior

disponibilidade de trabalhadores para ali serem alocados  -, um aumento do valor da 

firma e, como conseqüência, .  

diferenciado

ma  taxa de inovações na economia implica menor oferta de bens finais do setor 

manufatureiro, aumento da taxa de salários neste setor - em virtude da menor 

um menor valor inverso do mercado acionário
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o preço unitário da ação da firma se iguala à 

xa de desenvolvimento de novos produtos). Ou seja, em steady-state, a taxa de 

inovações e, por c

determinada segundo a seguinte equação: 

  

 A segunda observação refere-se à determinação do ponto de equilíbrio 

estacionário: este ponto pode ser determinado a partir da equação (10)    -   ver rodapé 

14  -, supondo  0=V&  (a taxa de redução d

ta

onseguinte, a taxa de crescimento de longo prazo da economia é 

 

αρα −−=
a
Lg )1(                                                                                                      (2.16) 

 

 É importante destacar, de acordo com a equação (2.16), as variáveis que atuam de 

forma positiva sobre a taxa de crescimento de longo prazo da economia. Com efeito, a 

referida equação mostra que o progresso técnico da economia se acelera (e, portan , 

sua taxa de crescimento econômico) com o alargame

to

nto da base de seus recursos 

rodutivos (L grande), com o incremento da produtividade média destes recursos 

eno

p

(m r a), com o menor grau de aversão ao risco por parte dos poupadores (menor  ρ ) 

e com maior grau de diferenciação de produtos (menor  α ). 

 

 Em suma, sob a hipótese de retornos crescentes dinâmicos desencadeados a partir 

da base de conhecimento tecnológico acumulado através da história das inovações 

pregressas, este modelo de crescimento endógeno proposto por Grossman e Helpman 

(1991) consegue mostrar que uma confluência de diversas variáveis contribuem 

simultaneamente para o desenvolvimento econômico. No entanto, em primeira 

stância, este fica a depender fundamentalmente da busca de oportunidades de lucros 

 a  

mpliar, em última instância, o capital acumulado sob a forma de conhecimento.  

in

de monopólio por parte de empresários schumpeterianos, cujos efeitos tendem

a

 

2.1.4 Inovação, comércio internacional e crescimento econômico a longo prazo  

 

 Nesta seção procura-se analisar, com base no modelo de Grossman e Helpman 

(1991, cap. 9),  as interrelações dinâmicas entre inovação, comércio e crescimento sob 

hipóteses menos restritivas, enfocando casos distintos como o comércio entre países de 
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pode provocar, simultaneamente, um efeito 

esacelerador sobre este processo à medida que a concorrência global pelas fatias de 

erca

 lucros das firmas, dado o market-share preexistente, por outro lado, o 

onfronto com maior número de competidores tende a reduzir a taxa de inovações e, por 

s subseções 

guintes16. 

 de idéias e conhecimento, tende a 

cilitar e a acelerar a difusão de efeitos de spillovers à escala internacional. Consoante 

com a teoria pura de comércio internacional (modelo de Heckscher-Ohlin de dotação de 

fatores), os pressupostos iniciais do modelo são: 

 

                                                

estruturas produtivas similares, os possíveis efeitos ambíguos derivados do processo 

inovativo, bem como o caso de países de estruturas produtivas e tecnológicas díspares. 

Estes últimos, sobretudo, são relevantes não apenas para extrair prováveis lições para os 

países em desenvolvimento, como também para sugerir que o progresso técnico, embora 

seja motor propulsor de crescimento, 

d

m do de maior volume e variedade de produtos diferenciados tende a reduzir as 

oportunidades de lucro dos empresários. 

 

 O impacto do comércio sobre as trajetórias de crescimento no longo prazo de duas 

economias que se integram internacionalmente pode ser avaliado por três efeitos 

distintos: primeiro, pelo "efeito-externalidade", o comércio facilita a transmissão mútua 

do conhecimento tecnológico; segundo, pelo "efeito-concorrência", ele estimula a 

introdução de inovações, seja de processo ou de produto, evitando a duplicação de bens, 

idéias e técnicas produtivas;  terceiro, pelo efeito "economias de escala", o comércio 

gera um resultado ambíguo sobre o crescimento, ou seja, se por um lado a ampliação do 

mercado internacional aumenta o grau de especialização, propiciando o incremento das 

vendas e dos

c

conseguinte, a de crescimento econômico. Esses efeitos serão analisados na

se

 

2.1.4.1 Comércio e crescimento: a hipótese de difusão do conhecimento 

 

 A hipótese básica desta subseção está relacionada ao fato de que a integração 

econômica global, por promover o intercâmbio

fa

 
16 Não por acaso, esses três efeitos estão presentes na metodologia de estimação empírica da mudança de 
produtividade total dos fatores com base em dados de plantas produtivas, proposta por Tybout e 
Westbrook (1995), e que será utilizada, com algumas modificações, para avaliar o impacto da 
liberalização comercial sobre a mudança da produtividade do trabalho da indústria manufatureira 
brasileira, cujos resultados serão mostrados no capítulo V. 
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- idênticas preferências dos consumidores de dois países – aos quais denominaremos 

Belmonte e Belíndia, denotados por  Bm  e  Bl, respectivamente17  -   que se engajam no 

comércio recíproco de bens e serviços; 

 

- iguais tecnologias no processo de produção de serviços de P & D (blueprints) em 

ambos os países; 

 

- os países diferem quanto à dotação do fator de produção básico L  (trabalho): por 

hipótese, . BlBm LL >

 

 Como se trata de uma versão simplificada do modelo de expansão de variedades 

de produtos, já exposto na subseção anterior, as condições são adaptadas (quer dizer,  

recalculadas) para o caso de uma economia integrada ao comércio internacional. Nesse 

sentido, as despesas agregadas da economia são normalizadas em  [(i = Bm, 

Bl)], de modo a deixá-las constantes ao longo do tempo, e, além disso,  (onde 

r é a taxa de juros nominal,  

1)( =τiE

ρτ =)(ir

τ ,  o tempo e ρ , a taxa de desconto subjetiva). Lembrando 

que em equilíbrio, 

 

α

i
i wp = ,           i = Bm, Bl                                                                                         (2.17) 

 

e 

 

i
i

i
i

n
awv = ,         i =Bm, Bl                                                                                          (2.18) 

 

onde   é o preço fixado para a venda do produto diferenciado no país i,    a  taxa 

de salários (ou o custo marginal) no país i,  

ip iw

α   o inverso do mark-up,   o valor 

patrimonial da firma no país i,  a,  o unit labor cost dos blueprints e  ,  o número de 

produtos diferenciados já existentes no país i (ou seu estoque de capital de 

iv
in

                                                 

 

17 Os nomes dos países foram criados livremente pelo autor da presente tese e serão estendidos aos 
demais modelos deste capítulo. 
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conhecimento). O processo de arbitragem faz com que, em equilíbrio,  a taxa de retorno 

dos acionistas seja equalizada com a taxa de juros, ou seja, 

 

ρα
=+

−
i

i

ii v
v

vn
&1 ,         i = Bm, Bl                                                                                 (2.19) 

 

 Além disso, o equilíbrio no mercado de trabalho é assegurado desde que: 

 

i
i

i
i L

p
n

n
a

=+
1

&          i = Bm, Bl                                                                                 (2.20) 

 

onde as parcelas do lado esquerdo da equação representam, respectivamente, a demanda 

de trabalho no setor de P & D   e  a demanda de trabalho no setor manufatureiro 

(produtor de bens diferenciados). 

 

 Numa situação de equilíbrio estacionário de longo prazo (steady-state), o valor 

agregado do mercado acionário permanece constante, ou seja, iii vnV 1≡ ,  de modo 

que à medida que se incrementa o desenvolvimento de novos produtos, o valor da firma 

tende a se reduzir.  Neste último caso, i
i

i

i

i

g
n
n

v
v

−≡−=
&&

. 

 

 A condição de não-arbitragem  pode ser denotada por: 

 
ii gV +=− ρα )1(         i = Bm, Bl                                                                             (2.21) 

 

 Das equações (2.17) e (2.18), pode ser obtido o preço  ii aVp α1= ,  que, 

substituindo em (2.21), resulta: 

 

a
LVg

i
ii =+ α         i = Bm, Bl                                                                                   (2.22) 
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 As equações (2.21) e (2.22) podem ser utilizadas para se obter a taxa de inovações 

a longo prazo para esta economia estilizada em situação de autarquia (ausência de 

comércio). O resultado é apresentado na equação (2.23). 

 

αρα −−=
a
Lg

i
i )1(          i = Bm, Bl                                                                         (2.23) 

 

 Grossman e Helpman (1991) incorporam o interessante pressuposto de que sejam 

abertos canais de comunicação entre os países (Bm e Bl), permanecendo fechado, no 

entanto, o fluxo de comércio de bens entre ambos. Com a difusão do conhecimento 

técnico em termos internacionais, o estoque de conhecimento no país i é denotado por 

,  sendo jiii
n nnK ψ+= ij ≠ , onde ψi pode ser entendido como a parcela de bens 

disponíveis apenas no país j, mas não no país i. De acordo com os autores, desde que 

possa haver duplicação de esforços quando se supõe que os mercados de bens ficam 

segmentados nos dois países, a determinação do valor de ψi passa a ser arbitrária. 

  

 De qualquer forma, caso uma fração )1( ψ−  dos novos produtos desenvolvidos no 

país Bl (por hipótese, o país de menor tamanho) duplique produtos já disponíveis em 

Bm (o país maior), enquanto os bens até então desenvolvidos neste permanecem únicos, 

o estoque de conhecimento com que contaria cada país seria dado por , 

sendo 

BlBm
n nnK ψ+=

10 ≤≤ ψ . 

  

A taxa de crescimento de longo prazo para as duas economias integradas pelos 

canais de comunicação internacionais pode ser determinada pela seguinte equação: 

 

αρψα −
+

−=
a

LLg
BlBm

)1(                                                                                     (2.24)18

                                                 
18 Esse resultado pode ser demonstrado de acordo com os seguintes passos. Sendo o custo de introduzir 

variedades no país i dado por 
n

i

K
aw

, as condições de livre-entrada no setor de P & D e o equilíbrio no 

mercado de trabalho resultam, respectivamente, em: 

 

BlBm

i
i

nn
awv

ψ+= ,        i= Bm, Bl.                                                                                  (11) 
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 Ao se comparar as equações (2.23)  - que mostra a taxa de crescimento de longo 

prazo para uma economia sem acesso ao estoque de conhecimento internacional  -  e 

(2.24)  - que expressa a taxa de crescimento quando ambas as economias se integram 

em termos de informação, mas sem qualquer intercâmbio de bens via comércio 

internacional  -,  percebe-se que, no segundo caso, a taxa de crescimento se efetiva de 

forma mais acelerada. Em outras palavras, como o acesso ao conhecimento global 

confere aos empresários dos dois países maior estímulo para acelerar o processo 

inovativo, a taxa de crescimento de longo prazo resultante tende a ser mais elevada 

nessas circunstâncias do que se ambas as economias ficassem isoladas em termos de 

informações mútuas. 

 

2.1.4.2  Comércio e crescimento: a hipótese de livre intercâmbio de bens, serviços e 

conhecimento entre países de estruturas produtivas similares  

 

 Este modelo tem por objetivo avaliar o efeito sobre a taxa de crescimento 

econômico de longo prazo quando dois países estão ligados não somente pelos canais de 

informação internacionais, como também pelo comércio de bens e serviços. 

Antecipando-se a qualquer resultado teórico, Grossman e Helpman (1991) argumentam 

que a integração econômica global tende a imprimir forças ambíguas sobre o processo 

de crescimento: por  um lado, com o alargamento do mercado, o comércio internacional 

 
i

i
i

BlBm L
p

n
nn

a
=+

+
1

&
ψ

,        i= Bm, Bl                                                                 (12) 

Como α , ρ  e  g  passam a ser iguais nos dois países quando ambos se integram pela informação 
internacional, a condição de não-arbitragem expressa em (2.21) se transforma em: 

gV +=− ρα )1(
i

                                                                                                      (13) 

Com as equações (2.17) e (11), bem como com o inverso do valor agregado no mercado acionário V , 
podem ser calculados os níveis de emprego no setor manufatureiro em cada país, expresso pela equação 
seguinte: 

BlBm

i

i nn
nVa

p ψ
α

+
=

1

BlBm ggg ==

          i = Bm, Bl                                                                   (14) 

A equação (14) mostra que o nível de emprego no setor manufatureiro dos dois países se iguala à razão do 
número de variedades disponível em cada um deles. Substituindo (14) em (12) e lembrando que 

, temos: 

i
BlBm

i

L
nn

nVga =
+

+
ψ

α )(

)( VgaLL BlBm αψ +=+

          i = Bm, Bl                                                            (15) 

Substituindo o sobrescrito i  por  Bm  e  Bl em (15), concluímos que: 
           i = Bm, Bl                                                (16) 

O resultado de (2.24) pode ser encontrado resolvendo as equações (13) e (16) para g e V. 
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proporciona maiores oportunidades de lucro e de crescimento; por outro lado, 

entretanto, a maior concorrência capitalista à escala global tende a frear a busca por 

maior número de variedades de produtos, reduzindo, com isso, as oportunidades de 

lucros potenciais e, conseqüentemente, a taxa de crescimento econômico. Cabe, 

portanto, avaliar o efeito líquido de ambas as tendências sobre a trajetória de 

crescimento a longo prazo da economia. 

 

 Inicialmente, o nível agregado de despesas é dado por  , 

lembrando que 

)()()( τττ BlBm EEE +=

τ é o tempo. Este valor é normalizado para a unidade, de tal modo que a 

taxa de juros  ρ  proporciona um nível de gastos constante em cada país. No entanto, a 

demanda de produtos do setor manufatureiro no país i depende dos termos de troca. As 

famílias alocam seus recursos na demanda de bens deste setor de acordo com a seguinte 

equação: 

 

∑ −

−

=
j

jj

ii
i

pn
pns η

η

1

1

)(
)(          i = Bm, Bl                                                                           (2.25) 

 

onde  representa não somente a participação dos produtos do setor manufatureiro no 

orçamento das famílias do país i, mas também os gastos agregados em bens neste país 

(posto que E = 1  e lembrando que i = Bm, Bl). 

is

 

Grossman e Helpman (1991, cap. 9, p.244) pressupõem uma divisão fixa de 

recursos alocados para os setores manufatureiro e de P & D, de modo que o valor 

agregado do mercado de ações em cada país permanece constante. Além disso, admitem 

a hipótese de que cada país i detém uma parcela constante do total de produtos 

diferenciados existentes no mercado global. Com isso, a condição de não-arbitragem 

pode ser escrita como: 

 

gVs ii +=− ρα )1(          i = Bm, Bl                                                                          (2.26) 

 

em que  g  expressa a mesma taxa de incremento das inovações - e,  portanto, da de 

crescimento de longo prazo  - para cada país. 
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 Resta apenas encontrar a taxa de crescimento da economia mundial em steady-

state. Lembrando que, neste caso, gnn ii =& , e que o custo de criar um produto novo 

nos laboratórios de P & D do país i  é dado por nawi , a condição de livre-entrada neste 

setor garante que: 

 

n
awv

i
i =          i  =  Bm, Bl                                                                                         (2.27) 

 

 Substituindo as equações (2.17) e (2.27) na condição de market-clearing do mercado de 

trabalho, resulta: 

 

a
LVsg

i
iii =+ )( αξ         i = Bm, Bl                                                                            (2.28) 

onde nnii ≡ξ  denota a participação do país i no total de produtos diferenciados no 

mercado mundial. Como s é igual em ambos os países, então iiV  BlBmBlBmn u 

seja, a relação entre o número de bens diferenciados produzidos em cada país, é 

diretamente proporcional ao tamanho de suas respectivas populações economicamente 

ativas. Resolvendo a equação (2.28) para i = Bm   e  i = Bl  e agregando os resultados, 

encontramos: 

LLn = , o

 

a
LLVsg

BlBm
ii +

=+ α   ,      i = Bm, Bl                                                             (2.29) 

  

Combinando as equações (2.26) e (2.29), obtém-se, finalmente, a equação que 

expressa  a taxa de crescimento da economia global quando os países se integram não 

apenas por meio do comércio de bens e serviços, mas também através do intercâmbio 

recíproco de informações. Portanto: 

 

αρα −
+

−=
a

LLg
BlBm

)1(                                                                                          (2.30) 

 

Ao se comparar as equações (2.24) e (2.30), conclui-se que, caso não haja 

duplicação de esforços nos laboratórios de pesquisa voltados para a criação de novos 
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produtos por parte de ambos os países (ou seja, se ψi = 1)   -  o que parece ser uma 

hipótese bastante plausível enquanto tendência de longo prazo, uma vez que a 

concorrência em termos globais tende a fazer com que as firmas optem por lançar 

produtos até então inexistentes no mercado mundial, em vez de se comportarem com 

meras imitadoras de suas rivais  - , o alargamento do mercado resultante da integração 

econômica em sentido amplo (via comércio de bens e intercâmbio mútuo de 

conhecimento) não exerce, surpreendentemente, qualquer efeito líquido sobre a taxa de 

crescimento de longo prazo das nações. 

 

Nessas circunstâncias, os países só podem usufruir dos ganhos estáticos 

provenientes do comércio, resultantes do acesso a maior variedade de produtos 

diferenciados por parte dos consumidores do mercado mundial. Neste modelo, só não 

existe um trade-off  entre ganhos "ricardianos" (estáticos) e "schumpeterianos" 

(dinâmicos), porque cada um dos países apresenta a mesma taxa de crescimento de 

longo prazo. Caso a taxa de inovações seja diferente entre os países,  os ganhos once 

and for all (estáticos) proporcionados pelo comércio poderiam ser diluídos em termos 

de perdas dinâmicas (sobre o crescimento) dos países que se encontrem atrasados em 

relação ao estado da arte19. Esta hipótese constitui o cerne da próxima subseção. 

 

2.1.4.3 Comércio, crescimento e inovação desigual: a hipótese de gaps tecnológicos 

entre países 

 

 Neste modelo, Grossman e Helpman (1991, cap. 9, p p. 246-250) introduzem a 

hipótese mais realista de que a concorrência em mercados oligopolizados globais possa 

produzir um avanço tecnológico relativo em um ou mais países em detrimento dos 

demais. A idéia é que uma maior taxa de inovações efetivada em Belmonte 

relativamente à de Belíndia  tende a incentivar ainda mais as firmas daquele país a 

introduzir novas técnicas redutoras de custos e novos produtos no mercado. Em  

conseqüência,  a maior concorrência oligopolística internacional tende não apenas a 

reduzir o market-share e o incentivo para inovações das firmas da Belíndia, como 

 
19 A possibilidade de existência de trade-offs entre ganhos estáticos e dinâmicos provenientes do livre 
fluxo de comércio internacional - supondo gaps tecnológicos entre os países   -, originalmente analisada 
por Posner (1961),  foi retomada no final dos anos de 1980  pelos  neoschumpeterianos.  Cf. Dosi, Pavitt e 
Soete (1990). 
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também a ampliar ainda mais o gap tecnológico de suas indústrias em relação às de 

Belmonte. 

 

 Assim sendo, o pressuposto básico é que o conhecimento não transborda além das 

fronteiras nacionais e, portanto, não há qualquer possibilidade de que seu acúmulo 

produza efeitos de spillovers em termos globais. Embora a economia mundial se 

caracterize pela existência de estruturas produtivas similares20, o estoque de 

conhecimento é apropriado privadamente pelos empresários de cada país, ou seja, 

 (e, como anteriormente,  i = Bm, Bl). Com isso, a condição de market clearing 

no mercado de trabalho passa a ser: 

i
n

i nK =

 

i
i

i
i L

p
sag =+                       i = Bm, Bl                                                                      (2.31)     

 

onde ii nng &≡   significa que as quantidades necessárias ao desenvolvimento de novos 

produtos diferem nos dois países. 

 

A condição de livre-entrada no setor de P & D requer que  

 

 i

i
i

n
awv =                    i  =  Bm, Bl                                                                              (2.32) 

 

 Com a equação de preços sob concorrência imperfeita (2.17), a condição de livre-

entrada (2.32) e a condição de não-arbitragem21, pode-se determinar a variação 

dinâmica dos salários no país i: 

 

i

i
i

i

i

aw
sg

w
w )1( αρ −

−+=
&

                  i = Bm, Bl                                                          (2.33) 

                                                 
20 Esta premissa seria inaceitável na abordagem neoschumpeteriana, como veremos na próxima seção. 
21 Malgrado as firmas oligopolizadas estabeleçam uma estratégia de preços acima do custo marginal, as 
vendas por firma, determinadas por iii pns , asseguram lucros individuais da ordem de 

ii ns)1( απ −= .   Assim, a condição de não-arbitragem garante que: 
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−
i

i
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i

v
v
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s &)1(

         i = Bm, Bl.                                                                           (17) 
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 Substituindo por ii aws   da  equação (2.31) e usando o resultado encontrado para 

a taxa de crescimento de longo prazo em autarquia (lembrando que, agora, o 

conhecimento é totalmente apropriado pelos inovadores em cada país), a equação  

(2.33) se transforma em:  

 

α

ii

i

i gg
w
w −

=
&

                         i = Bm, Bl                                                                   (2.34) 

 

onde αρα −−≡ aLg ii )1(    nada mais é do que a taxa de inovações (e, portanto, de 

crescimento de longo prazo) no país i sob a hipótese de autarquia. 

 

 Uma vez que as taxas de inovações tecnológicas são desiguais em ambos os países 

e um deles domina o estado da arte, resultam diferentes as respectivas participações de 

cada um na demanda mundial de bens diferenciados. Transformando a equação (2.24) 

em logarítmos neperianos e diferenciando  com relação ao tempo, encontra-se: is

 

⎥
⎦

⎤
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p
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p
pggs

s
s &&&

)1()()1( η          i, j = Bm, Bl   e  ij ≠                  (2.35) 

  

 Supondo constantes os mark-ups em ambos os países, a taxa de expansão dos 

salários é proporcional à taxa de incremento  dos preços em cada um deles, de modo 

que i

i

i

i

p
p

w
w &&

= . Portanto, tendo em conta a expressão (2.34), o market-share de cada país 

na demanda de produtos diferenciados no mercado global evolui segundo a seguinte 

equação diferencial: 

 

[ )())(1()1( jijii
i

i

ggggs
s
s

−+−−−= ηη
& ]        i, j = Bm, Bl    e ij ≠                     (2.36) 

Utilizando as equações (2.17) e (2.34) no resultado encontrado em (2.31), obtêm-

se as taxas de crescimento de longo prazo em cada país: 
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α
                i = Bm, Bl                                             (2.37) 

 

 A parte mais interessante desse modelo diz respeito às conjecturas feitas pelos 

autores com relação ao resultado apresentado em (2.37). Assim, Grossman e Helpman 

(1991, pp.248-250) procuram analisar os prováveis impactos sobre a eficiência 

dinâmica da economia caso o Belmonte (o país maior) passe a dominar o mercado de 

bens inovados, ou seja, caso    e, portanto,  1→s Bm 0→ss& BmBm .  Como a restrição de 

fatores produtivos expressa em (2.31) exige que aLi i

Bm

> , então a expressão (2.37) 

mostra que g converge para 

g

 Bg or cima, isto é, Belmonte tende a apresentar, numa 

situação de livre-comércio puro,  a mesma taxa de crescimento de longo prazo que 

alcançaria sob condições de autarquia.  Ainda assim, a expressão mostra, no entanto, 

que, com o comércio, esse país tende a crescer mais rápido (por cima) do que se 

estivesse isolado do intercâmbio global de bens e serviços. 

m p

Bl

→Bm

 

 Quanto à Belíndia (o país menor),  por seu turno,  malgrado sua participação no 

mercado mundial de bens inovados tenda a zero ao longo do tempo (ou seja, ), 

sua taxa de expansão do market-share não tende a zero quando , pois, da 

equação (2.36),  estima-se que: 

0→s

1s

)())(1( BmBlBmBl
Bl

Bl

gggg
s
s

−+−−= ηη
&

                                                                   (2.38) 

 Substituindo a expressão (2.38) em (2.37)   -  e lembrando que , ao passo 

que   - ,  pode ser estimada a taxa de crescimento de longo prazo em steady-

state para a Belíndia (o país menor, que, comparado ao Belmonte, apresenta gaps em 

termos do progresso tecnológico alcançado). O resultado é apresentado em (2.39): 

1→Bms

0s →Bl

)(
)1(1

)1( BlBmBlBl gggg −
−−

−
−=

αα
αα                                                                          (2.39) 
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 Em outras palavras, como >  (lembrando que Bmg Blg αρα −−=
a
Lg

i
i )1( ,  para    

i = Bm, Bl), a Belíndia não somente assiste à perda de market-share, como também 

tende a apresentar uma taxa de crescimento de longo prazo menor em livre-comércio do 

que numa hipotética situação de autarquia22 ! 

 Por outro lado, não é possível concluir que o comércio gere perdas generalizadas 

para a Belíndia. Em termos estáticos, os consumidores deste país (o de menor tamanho) 

podem obter ganhos once and for all, seja pela possibilidade de maior acesso a bens 

diferenciados provenientes do Belmonte (o país maior), seja por meio do incremento da 

taxa de variedade de produtos relativamente à situação de autarquia. 

 Entretanto,  com os menores incentivos à pesquisa e desenvolvimento decorrentes 

da realocação de recursos do setor de P & D em direção ao setor manufatureiro, é 

possível que, a longo prazo, o comércio tenda a reduzir o nível de bem-estar da 

sociedade belindiana. Em outras palavras, numa situação em que o conhecimento 

tecnológico fica retido no país inovador, mas existe fluxo de comércio de bens entre os 

países, os ganhos estáticos obtidos pelo país não-inovador podem ser paulatinamente 

diluídos, em virtude das perdas dinâmicas potenciais a longo prazo. 

 

2.2 A vertente heterodoxa: a contribuição dos neoschumpeterianos 

 Em que pese o imenso esforço teórico neoclássico no sentido de elucidar os 

impactos decorrentes dos retornos crescentes dinâmicos sobre as trajetórias de 

crescimento de longo prazo da economia, o fato é que essa corrente não consegue 

mostrar convincentemente como o processo de geração de conhecimento se transforma 

efetivamente em introdução e/ou incorporação de inovações. Além disso, mesmo 

quando se supõe a possibilidade de transbordamento do conhecimento no plano 

internacional, a condição de livre-entrada no setor de pesquisa e desenvolvimento acaba 

obscurecendo o fato mais evidente de que os elevados riscos inerentes à essa atividade, 

decorrentes da incerteza quanto aos retornos futuros, restringem sobremaneira a 

                                                 

 

22 Como sustentam Grossman e Helpman (1991, p.250), uma hipótese alternativa de que a Belíndia viesse 
a aumentar seu market-share internacional seria uma contradição em termos: isso não seria possível pela 
simples razão de que este país não inova! 
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possibilidade de catching-up inovativo por parte dos países tecnologicamente mais 

atrasados.   

A propósito, conquanto reconheça os interessantes resultados apresentados pela 

literatura neoclássica a esse respeito, Heal (1998, p.4) não esconde, porém, sua enorme 

frustração com essa linha de pesquisa: 

 "A source of our intellectual weakness in dealing with increasing returns lies in 

the Faustian bargain made in adopting the techniques of convex analysis. They  give us 

clean and powerful results, but at the cost of preventing the analysis of increasing 

returns. Convex analysis cuts us off from some of ours roots, namely Adam Smith and 

the intuitions of basic microeconomics. Of course, it has given a great deal in exchange, 

but we are perhaps not sufficiently aware of the price paid. The price is the inability of 

mainstream economic theory to address questions relating to increasing returns". 

 Mais que isso, ainda de acordo com o mesmo Heal (1998), quando o mundo passa 

a ser dominado por retornos crescentes dinâmicos, a própria possibilidade de equilíbrio 

(inclusive parcial) fica extremamente comprometida, uma vez que a qualquer preço 

dado, pode haver excesso de demanda para alguns setores, e excesso de oferta para 

outros. Nas palavras do autor (op.cit., p.5): 

 "Recognizing increasing returns affects the possibility of market equilibrium, can 

introduce sticky prices, causes economies to lock-in to inefficient technologies and 

introduce path-dependence, affects the possibility of market equilibrium, can introduce 

path dependence, affects the possibility of continuing growth, produces hard problems 

for regulators, and changes our conception of the effects of international trade. All in 

all, increasing returns can change quite radically our view of how the economy 

operates. They make the economy seem more complicated, and pose a challenge to our 

vision of a benign and powerful invisible hand". 

 

 Na análise teórica das interrelações entre mudança tecnológica, comércio 

internacional e desenvolvimento, a abordagem neoschumpeteriana procura justamente 

se livrar das armadilhas presentes na literatura de equilíbrio geral sobre o tema. Como 

advertem Dosi, Pavitt e Soete (1990), embora seja Schumpeter a fonte inspiradora 

original - sobretudo porque foi este autor quem pioneiramente analisou o papel das 



 93

 

                                                

inovações e do progresso tecnológico como elementos fundamentais da mudança 

econômica e do processo de destruição criadora -, essa linha de pesquisa também 

incorpora as contribuições de todos os autores - liberais ou não - que analisaram o 

problema do desenvolvimento sob uma perspectiva eminentemente dinâmica. Uma vez 

que quase todos esses autores (incluindo os neoschumpeterianos propriamente ditos) 

ousaram romper com o paradigma de equilíbrio geral,  Dosi, Pavitt e Soete (op.cit.) 

passaram a denominá-los "heréticos". 

 Antes de apresentar a versão neoschumpeteriana propriamente dita, esta seção se 

inicia tentando recuperar os principais antecedentes teóricos inerentes às interrelações 

entre progresso técnico, comércio e eficiência em perspectiva dinâmica. 

2.2.1 Comércio internacional e gaps tecnológicos: de Smith a Posner 

  Como é sobejamente conhecido, a hipótese segundo a qual os fluxos de comércio 

exterior seriam basicamente explicados pelas diferenças entre custos absolutos entre 

países foi a senha analítica principal utilizada por Adam Smith (1776) para defender as 

vantagens da especialização produtiva, da divisão social do trabalho à escala 

internacional e, portanto, da própria prática do livre-comércio enquanto adesão quase 

incondicional por parte de todos os países. 

 Entretanto, embora na teoria smithiana de comércio internacional a magnificação 

dos benefícios dinâmicos derivados da divisão social do trabalho estivesse condicionada 

ao tamanho do mercado, Allyn Young (1928) notara pioneiramente que a recíproca 

também seria verdadeira, ou seja, quanto maior a extensão do mercado, maior a 

incorporação de um grande número de atividades produtivas sujeitas a retornos 

crescentes,  uma vez que a produção em larga escala tende a disseminar externalidades 

marshallianas ("economias de segunda ordem", na terminologia usada por Young), as 

quais podem ser mensuradas pela proliferação de atividades econômicas conexas23. Em 

outras palavras, como viria a ser posteriormente demonstrado por Arrow (1962), em seu 

famoso modelo de learning-by-doing, o crescimento econômico em perspectiva de 

 
23 Nesse sentido, é curioso constatar que a teoria smithiana, contrariamente aos propósitos originais do 
autor, pode servir também como defesa do protecionismo, quer na versão clássica  (pelo fechamento 
temporário do mercado interno contra a concorrência com produtos estrangeiros, como fizeram 
praticamente todos os países de industrialização retardatária) ou moderna (pela "extensão" do mercado 
interno via projetos de integração regional que contemplassem, pelo menos, o estabelecimento de uma 
tarifa externa comum contra terceiros países, como fizeram os países europeus após a 2ª Guerra Mundial). 
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longo prazo é o mecanismo mais relevante para que o incremento do grau e da 

diversificação da divisão social do trabalho se efetue num processo cumulativo cuja 

conseqüencia principal é a elevação da eficiência da economia tanto em termos estáticos 

quanto dinâmicos. 

 Apesar de haver imputado ao tamanho do mercado o fator mais importante para 

determinar a eficiência de determinada indústria, Young (1928) distinguia claramente as 

estruturas industriais quanto às suas respectivas capacidades de crescerem 

impulsionadas por elas mesmas e, ao mesmo tempo, desencadear o crescimento de 

outras indústrias. A esse respeito, o autor concluía: 

 "The rate at which any one industry grows is conditioned by the rate at which 

other industries grow, but since the elasticities of demand and of supply will differ for 

different products, some industries will grow faster than others. Even with a stationary 

population and in the absence of new discoveries in pure or applied science there are 

no limits to the process of expansion except the limits beyond which demand is not 

elastic and returns do not increase" (op. cit., p.534). 

 De qualquer modo, esses profícuos insights, que davam maior relevância ao 

conceito de eficiência dinâmica,  ficariam ofuscados pela preponderância da visão 

estática de eficiência inerente ao modelo de vantagem comparativa de Heckscher-Ohlin, 

cuja hegemonia permaneceu praticamente intocada até o final dos anos de 1950.   

A retomada da análise teórica procurando destacar o impacto do progresso técnico 

sobre o comércio internacional e o crescimento econômico em termos dinâmicos seria 

efetivada pela publicação do influente artigo de Posner (1961). Nesse trabalho, o autor 

(op. cit.) aponta três hipóteses que tornariam, a seu juízo, o modelo de Heckscher-Ohlin 

insatisfatório para explicar o impacto da mudança das dotações relativas de fatores 

sobre o padrão de comércio: 

a) se o progresso técnico tende a criar novos produtos, tão-logo estes se tornem 

competitivos, a composição do comércio internacional deixaria de depender da 

diferença de custos comparativos; 
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b) se o progresso técnico implica a introdução de novos processos produtivos, o 

modelo H-O não se sustentaria, porquanto as funções de produção passariam a 

ser distintas entre os países; 

c) a distinção entre conhecimento disponível (incorporável) e know-how (não 

incorporável) reduz sobremaneira a possibilidade de equalização das funções de 

produção, quer nacional ou internacionalmente,  qualquer que seja o ritmo do 

progresso técnico. 

Isto posto, Posner (1961) desenvolve um modelo teórico em que o comércio 

internacional, em vez de desencadeado pelas diferenças nas dotações relativas de 

fatores, depende, sobretudo, do progresso técnico que se irradia e concentra em 

determinadas indústrias e países,  gerando gaps tecnológicos absolutos no plano 

internacional24. São os seguintes os pressupostos do modelo: 

a) não há qualquer diferença nas dotações de fatores existentes nos países que 

integram a economia mundial; 

b) dois países, digamos o Belmonte e a Belíndia,  podem ser considerados como 

tendo idênticas dotações de fatores se a produção de pleno-emprego de um deles 

puder ser obtida pelos fatores disponíveis no outro país, também sob pleno-

emprego e com iguais tecnologias; 

c) ambos os países contam com todas as indústrias acaso existentes, mas diferenças 

no conhecimento técnico induzirão a processos produtivos ou produtos distintos 

nas respectivas indústrias de um país cuja classificação corresponda 

biunivocamente à do outro país; 

d) define-se uma indústria como um conjunto de firmas cujos bens de capital, 

equipamentos e força de trabalho utilizadas são facilmente adaptáveis ao 

processo produtivo das empresas rivais no mesmo setor, mas dificilmente 

apropriados à produção de mercadorias localizadas fora do setor; 

 
24 Como será mostrado na  próxima subseção, o modelo de Posner (1961) constitui a fonte básica de 
inspiração da construção do modelo neoschumpeteriano, bem como da crítica deste à abordagem 
ortodoxa.  



 96

 

e) idênticas preferências dos consumidores em ambos os países e ausência de 

custos de transporte, bem como de barreiras ao comércio; 

f) sistema monetário internacional regido por um regime de taxas de câmbio fixas; 

g) pleno-emprego nos dois países, situação que tende a se manter pelo menos até 

que o comércio entre ambos se efetue. 

 Partindo de uma situação estacionária (state of rest), em que ambos os países 

contam inicialmente com as mesmas taxas de crescimento, de lucro e de salários reais, 

mas nenhum intercâmbio recíproco, Posner (1961, pp. 330-337) procura avaliar os 

impactos decorrentes da hipótese de que uma firma do país doméstico (o Belmonte) 

lance um produto novo no mercado (ou incorpore uma inovação de processo). Em seu 

modelo, este evento tende não somente a ameaçar a sobrevivência das firmas rivais na 

indústria do país inovador, como também a forçar uma drástica retração na curva de 

demanda dos produtos velhos - que assistem ainda à uma repentina e contínua redução 

de seus preços -, colocando também em xeque a possibilidade de sobrevivência  da (s) 

indústria (s) do país estrangeiro (da Belíndia). Tal ameaça ficará condicionada 

diretamente ao grau de competição na indústria (quanto maior o grau de competição, 

maior a ameaça) e à capacidade de que os novos produtos sejam, de fato, difundidos e 

aceitos pelo lado da demanda.   

 Em todo caso, uma vez que as inovações causem algum gap tecnológico entre as 

indústrias dos dois países - e isso, de fato, ocorrerá, haja vista a hipótese de que o 

conhecimento disponível não implica necessariamente possibilidade de acesso ao know-

how  -, as firmas "velhas" poderão reagir de duas formas possíveis: aderir a um processo 

de imitação ou se retirar da indústria. Mesmo que porventura optem pela primeira 

alternativa, elas estariam sujeitas, por sua vez,  a um atraso temporal (lag), envolvendo 

não apenas o período necessário para deflagrar algum tipo de reação (economic reaction 

lag), mas também a fase de aprendizado propriamente dita, esta sim um processo 

tipicamente tecnológico.  Resumidamente, de acordo com a hipótese de Posner (1961, 

pp.330-334), desde a fase inicial em que o produto é introduzido até que 

(eventualmente) uma imitação seja bem-sucedida, existe um lag temporal total de 

imitação L, composto, por seu turno, de três subcomponentes:  
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a) o lag de reação doméstico ( ); 1lg

b) o lag de reação estrangeiro ( ); 2lg

c) o período de aprendizagem ( ). 3lg

 

L −

                                                

 Portanto, , mas, uma vez que o lag total de imitação pode ser 

contrabalançado por um lag de demanda , isto é, o tempo decorrente entre o 

momento em que o produto é lançado no país inovador e a fase a partir da qual esse 

mesmo bem passa a ser um substituto perfeito para os bens "velhos" que deixariam de 

ser produzidos no país estrangeiro (o virtual imitador), teríamos então um lag líquido 

. Em princípio, este último varia de setor para setor: na hipótese, por exemplo, 

de que uma inovação introduzida por uma indústria de um país específico conseguisse 

ser rapidamente imitada por concorrentes estrangeiros, mediante a redução do tempo de 

aprendizado tecnológico, não poderia haver qualquer comércio entre os países, uma vez 

que o lag de imitação seria inferior ao lag de demanda.  Na prática, porém, segundo 

Posner, devido à grande dificuldade de acesso imediato ao know-how, que tende a 

permanecer por longo tempo sob o controle das firmas inovadoras, o lag de imitação 

costuma ser superior ao lag de demanda, o que acabará desencadeando um intenso fluxo 

de exportações de um país para o outro, movido basicamente por diferenças 

tecnológicas absolutas, e não relativas.  

321 lglglg ++=L

dlg

dlg

 Até aqui, o modelo de Posner (1961) ficou restrito ao pressuposto de que ambos 

os países encontravam-se em estado estacionário (state of rest). No entanto, sua maior 

contribuição reside nas implicações estáticas e dinâmicas inerentes às relações 

econômicas (comerciais e financeiras) entre dois países no longo prazo,  no período de 

tempo que se sucede após a introdução do processo de inovações25. Os argumentos do 

autor respaldam-se fundamentalmente no conceito de economias dinâmicas de escala, 

ou seja, na possibilidade de redução de custos unitários por uma firma que, ao inovar, 

 
25 Nas palavras do autor: "we now have to make the model more properly dynamic by examining its 
working during a period of time when the process of innovation, dynamic trade, and, to some extent, 
induced trade have been proceeding for some time" (Posner, 1961, p.338). 
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pode se beneficiar do acúmulo de conhecimento e experiência pregressos26. Em termos 

formais, o conceito pode ser expresso como: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫

T

tt dtQfC
0

κ , sendo                                                                                            (2.40) 

0)( >= tt θκ ,    0)( >′ tθ     e     0<∂
∂

Q
C , 

onde C é o custo unitário,  T é o ponto específico do tempo considerado,  os  tκ  são 

índices de ponderação da produção acumulada ao longo do passado recente (utilizados 

com o objetivo de eliminar prováveis vieses decorrentes do passado remoto),  t o tempo 

e Q o nível de produção27. 

 De acordo com Posner (1961), é a importância relativa das economias dinâmicas 

de escala em determinada indústria que determinará o quão estático ou dinâmico deverá 

ser o padrão de vantagem comparativa. Há diversas razões para sustentar a hipótese de 

que as inovações tendem a se concentrar em uma indústria ou em um grupo reduzido de 

indústrias localizadas também em um único ou reduzido grupo de países, mas, pelo 

menos, duas são particularmente relevantes: primeiro, as inovações costumam se 

manifestar com certa continuidade histórica no âmbito das cadeias produtivas (“clusters 

of innovations”) e indústrias onde são introduzidas e difundidas;  segundo, o volume de 

gastos em pesquisa e desenvolvimento tecnológicos (P & D) difere entre indústrias. 

Sendo assim, é muito pouco provável que as indústrias competidoras do país não-

inovador consigam convergir para o padrão tecnológico do país inovador, a menos que 

contem com um fluxo considerável de recursos financeiros e se lancem efetivamente à 

busca de imitação e/ou inovações via incremento dos gastos em P & D. 

                                                 
26 Posner (1961, p. 329) considera três mecanismos de transmissão principais por meio dos quais o 
progresso técnico afeta a eficiência da firma, reduzindo seus custos médios de produção: i) pelo livre 
acesso à evolução do conhecimento, ciência e tecnologia disponíveis igualmente para todas as firmas;  ii) 
pela sua experiência passada de produção;  iii) pela capacidade autônoma de inovação por parte de cada 
firma individual, independentemente de sua experiência passada. É o mecanismo (ii) que Posner tipifica 
como economia dinâmica de escala.    

 

27 Se as economias de escala fossem estáticas, teríamos: )( tt QfC =  e, evidentemente, 0<tt dQdC . 
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 Na hipótese mais provável de que gaps tecnológicos se ampliem entre os países 

que estabelecem intercâmbio recíproco, o modelo de Posner conclui que esse comércio 

pode ser não apenas explicado por vantagem comparativa estática, mas também por 

diferenças nas taxas absolutas de inovação entre os países.  Nesse caso, se o país 

doméstico (Belmonte, o país inovador) tender a acumular superávits comerciais líquidos 

com o país estrangeiro (Belíndia, o não-inovador), pode-se afirmar que aquele não 

somente passará a contar com uma tecnologia mais avançada em termos absolutos, 

como também com uma maior taxa incremental de inovações. A perdurar tal situação, 

ampliar-se-ão os gaps tecnológicos absolutos entre ambos os países, de tal modo que o 

país não-inovador, ao defrontar-se com déficits em seu balanço de pagamentos, acabará 

sendo forçado a promover elevações em sua taxa de câmbio real, a fim de baratear seus 

produtos no mercado global, procurando, com isso, ao menos garantir o incremento de 

suas exportações tradicionais, cuja competitividade, no entanto, não terá sido forjada, 

em última instância, pelo ritmo do progresso técnico, mas por mera mudança dos preços 

relativos. 

 Sem dúvida, o trabalho de Posner constitui o primeiro esforço sério objetivando 

inserir as idéias de Schumpeter no debate teórico acerca do comércio internacional, 

especialmente os impactos exercidos pelas inovações tecnológicas e pelo processo de 

destruição criadora sobre as interrelações comerciais e a dinâmica de crescimento de 

longo prazo dos países do norte e do sul. Particularmente, os resultados do modelo do 

autor mostram claramente as dificuldades enfrentadas pelos países não-inovadores para 

promover ajustes dinâmicos em seus déficits de balanço de pagamentos. Em suma, 

Posner enfatiza os problemas que emergem quando, nas palavras do autor, "the dynamic 

tail wags the static dog" (op. cit., p. 337):   

a) em primeiro lugar, os países não-inovadores são forçados a mudar os preços 

relativos via depreciações cambiais, a fim de induzir as exportações tradicionais, 

especificamente aquelas cujo fluxo de comércio é eminentemente estático 

("trade in ordinary static commodities", p.337); 

b) em segundo lugar, em virtude do diferente grau de dinamismo com que contam 

os países,  à medida que se ampliam os gaps absolutos entre os inovadores (do 

norte) e os não-inovadores (do sul), o ajuste requerido por estes últimos não é 
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imediato (once and for all, p.337), mas recorrente e de longo prazo ("a 

continuous one", p. 337);  

c) e, por último, mas não menos importante, em conseqüência dos problemas 

anteriores, os países não-inovadores acabam sendo forçados a sacrificar o 

crescimento doméstico em prol do ajuste do balanço de pagamentos. 

Paradoxalmente, as causas originais de seus problemas externos a longo prazo 

estão umbilicalmente ligadas à falta de dinamismo tecnológico.  

 O âmago da análise neoschumpeteriana recente resgata o modelo original de 

Posner, para realçar o trade-off que emerge, num contexto de livre-comércio puro, entre 

a obtenção de ganhos estáticos de comércio, de um lado, e a possibilidade de 

manutenção de taxas de crescimento sustentáveis no longo prazo, tendo como hipótese 

nuclear a existência de gaps tecnológicos absolutos entre países. O desafio de analisar o 

mundo real com base neste pressuposto irrevogável é o objeto da próxima subseção.  

 

2.2.2  A abordagem neoschumpeteriana e o trade-off entre comércio e crescimento 

 

À semelhança da linha de pesquisa originalmente proposta por Posner, a 

abordagem neoschumpeteriana procura avaliar se, na hipótese de adesão ao livre-

comércio, os países não-inovadores poderiam preservar os ganhos estáticos do 

comércio, sem comprometer, no entanto, a sustentabilidade do crescimento econômico a 

longo prazo. Assim, a fim de discutir até que ponto eventual melhora de bem-estar 

poderia ser sustentada em termos dinâmicos,  Dosi, Tyson e Zysman (1989) e  Dosi, 

Pavitt e Soete (1990) procuram analisar os ganhos econômicos com base em hipóteses 

mais condizentes com o dinamismo do comércio internacional. Com base no enfoque 

schumpeteriano, os autores adotam o pressuposto fundamental de que, além de serem os 

principais fatores determinantes do desenvolvimento econômico, as inovações 

tecnológicas28 produzem e reproduzem, simultaneamente, as diferenças absolutas e 

relativas entre capacitações técnicas e produtividades do trabalho entre os países. 

 

 Conforme sugerem Dosi, Pavitt e Soete (1990, p.3), a análise deve partir das 

 
28 Conserva-se aqui o conceito  introduzido por Schumpeter, para quem as inovações tecnológicas 
materializam-se na introdução de “novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta  e novos 
tipos de orgnização (a grande unidade de controle em larga escala)”. Ver Schumpeter, 1942, p.114.  
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diferentes capacitações tecnológicas e de inovação entre os países e só então enfocar 

os efeitos dessas diferenças sobre o padrão internacional de comércio e de 

crescimento”29. Estes autores ressaltam, porém, que, se bem aquelas diferenças 

determinem o padrão de comércio a curto prazo, os mecanismos que atuam 

dinamicamente no processo de inovações exercem influência preponderante não 

somente na mudança do padrão de comércio, como também no potencial de crescimento 

futuro da economia. 

  

 Além disso, uma vez que a mudança tecnológica interfere permanentemente nos 

mecanismos de coordenação e interdependência não apenas entre agentes econômicos 

domésticos, mas também internacionais, Dosi, Pavitt e Soete (1990) aderem a um 

enfoque analítico preferencialmente dinâmico, através do qual as questões relativas a 

comércio internacional e eficiência, apesar de sua reconhecida complexidade, possam 

ser tratadas pelo método evolucionista30 e a partir das seguintes premissas31: 

 

a) reconhecimento de que as diferenças tecnológicas entre os países e suas distintas 

capacidades de inovação são fatores preponderantes para explicar as causas e o fluxo de 

comércio, bem como seus respectivos níveis de renda; 

 

b) renúncia ao método de equilíbrio geral walrasiano, procurando analisar, 

simultaneamente, o papel da mudança tecnológica no fluxo de comércio internacional e 

no ajustamento dinâmico de economias cujas taxas de crescimento ficam condicionadas, 

por hipótese, a restrições de balanço de pagamentos; 

                                                 
29 Em contraste, nos modelos de comércio tradicionais, as vantagens comparativas são determinadas pelas 
diferentes produtividades relativas do trabalho, cujas causas estão relacionadas ou a diferentes tecnologias 
relativas (como no caso ricardiano) ou a diferentes dotações relativas dos fatores (como no modelo H-O-
S). Em ambos os casos, as tecnologias não são explicadas, mas tomadas como dadas. 
30A concepção evolucionista, introduzida por Nelson e Winter (1982), abandona a hipótese neoclássica de 
maximização de lucros, assumindo, em contrapartida, que, num mundo de incerteza e sob pressão 
competitiva permanente, as firmas procuram tomar decisões relevantes, sejam de curto (por exemplo, o 
grau de utilização de capacidade instalada) ou de longo prazos (como as decisões de investimento, os 
gastos em P & D, etc.), as quais refletem, por sua vez, uma rotina voltada para a consecução do objetivo 
primordial de expansão no mercado em que atuam. Por paradoxal que possa parecer, essa rotina reflete 
estado de mudança permanente, de modo que, segundo Nelson e Winter (Ibidem, p.18), “o problema 
central da teoria evolucionista consiste em analisar o processo dinâmico por meio do qual os padrões de 
comportamento da firma e os resultados de mercado são simultaneamente determinados ao longo do 
tempo”.  
31Estes pressupostos estão em Dosi, Pavitt e Soete (1990, p.26). 
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c) existência de vantagens absolutas específicas a cada país - em geral, reforçadas pelo 

progresso tecnológico - que influenciam seu market share tanto industrial quanto total 

no mercado mundial de bens e serviços; 

 

d) recusa de que a tecnologia seja identificada como um bem transacionado livremente 

no mercado; 

 

e) o padrão de especialização pode ter efeitos cumulativos (positivos ou negativos) a 

longo prazo. 

 

 Com base nesses pressupostos, seria conveniente utilizar um modelo simplificado 

(dois países, dois bens e apenas o trabalho como fator de produção), para  demonstrar 

como poderiam ser extraídas conclusões teóricas distintas sobre padrão de comércio 

internacional, mudança tecnológica e performance econômica  em termos dinâmicos32. 

 

 Imaginemos, então, dois países hipotéticos (digamos, Belmonte  e Belíndia), cujas 

economias contem com as indústrias de computadores e automóveis. Suponhamos, 

adicionalmente, que ambas apresentem idênticas tecnologias, mesmos custos e  preços 

relativos, iguais preferências dos consumidores e taxas de câmbio entre suas moedas 

iguais a um. Além disso, suporemos que haja nos dois países algum nível de 

desemprego involuntário.  Pelos pressupostos apresentados, mesmo que se abrissem ao 

comércio, não se efetivaria qualquer intercâmbio entre estes países33. 

 

 Vamos pressupor, agora, que uma inovação tecnológica em ambas as indústrias de 

Belmonte lhes proporcione uma vantagem absoluta em custos,  mas deixe intactas, nos 

dois países,  as  respectivas produtividades relativas do trabalho e os preços relativos. 

De acordo com as predições dos modelos ricardiano ou Heckscher-Ohlin-Samuelson, 

posto que o padrão de especialização é sempre determinado pela diferença de custos 

relativos e/ou preços relativos (independentemente das diferenças absolutas dos perfis 

tecnológicos de suas indústrias),  ainda não haveria qualquer razão para que fosse 

                                                 
32 O modelo apresentado é uma adaptação do de Dosi, Pavitt e Soete (1990, pp.29-30). 
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deflagrado intercâmbio de bens entre os dois países. 

 

 No enfoque neoschumpeteriano, no entanto, seria bastante provável que, por 

contar com custos absolutos mais vantajosos, o Belmonte lograsse incrementar sua 

participação relativa no fluxo de exportações para a Belíndia em ambas as indústrias, 

aumentando, conseqüentemente, o volume líquido de divisas recebido. Em termos 

dinâmicos, à medida que pudesse sustentar uma taxa de crescimento econômico 

superior à de seu parceiro, o hiato (gap) tecnológico favorável às indústrias belmontesas 

possibilitar-lhes-ia incrementar a eficiência na produção de ambos os bens, devido à 

presença de retornos crescentes, via ampliação do market-share internacional, ainda que 

tenham sido preservados os níveis de eficiência relativa.  

 

 Se incorporarmos a hipótese de que ambas as indústrias operam com retornos 

crescentes, haveria grande probabilidade de haver equilíbrios múltiplos, mesmo que 

viesse a se efetivar algum fluxo de comércio intra-industrial.  No entanto, uma vez 

considerada a existência de gap tecnológico favorável ao Belmonte, as economias de 

escala não fariam senão reforçá-lo através de movimento auto-cumulativo, tendo em 

vista o maior atraso da capacitação tecnológica da Belíndia, bem como o caráter de 

lock-in das trajetórias tecnológicas34 (Arthur, 1989). 

 

 Finalmente, se incorporarmos, ademais, o aparecimento de economias externas 

marshallianas (economias dinâmicas), os desdobramentos favoráveis poderiam resultar 

ainda mais expressivos em Belmonte, com maior tendência para que a interação 

daquelas com o tamanho do mercado - mediante efeitos de encadeamento dinâmicos 

para frente e para trás -  viesse a criar as chamadas “economias de aglomeração”35.   

 

 Tendo em vista a forte influência do progresso técnico sobre o comércio 

internacional e as taxas de crescimento econômico, Dosi, Tyson e Zysman (1989) 

introduzem o conceito de eficiência schumpeteriana, que consiste em avaliar os efeitos 

 
33 O comércio internacional só se efetivaria caso se verificassem diferenças nos custos relativos (caso 
ricardiano clássico) ou nos preços relativos (caso do modelo neoclássico padrão). Até aqui, nenhum dos 
dois casos se concretiza.   
34 Segundo Arthur (1989, p.117), um processo tecnológico torna-se locked-in quando eventos históricos 
submetam a economia ao monopólio de uma  dada tecnologia . 
35 As “economias de aglomeração” resultam da combinação de economias externas com a concentração 
de indústrias e recursos produtivos em determinada região (ver Krugman e Obstfeld, 1994, p.186). 
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da alocação de recursos sobre a trajetória e direção da mudança tecnológica, bem como 

sobre o dinamismo do processo inovativo. Adicionalmente, apresentam como critério 

complementar a eficiência keynesiana, que relaciona as máximas taxas de crescimento 

possíveis da economia, dadas as restrições do balanço de pagamentos (Dosi et alii, 

Ibidem, p.13).36  

 

 É preciso deixar claro que os autores (Dosi et alii, Ibidem, p.13) não negligenciam 

inteiramente a importância de que a eficiência seja também avaliada de acordo com o 

critério estático descrito nas seções anteriores, isto é, na perspectiva ricardiano-

neoclássica, em que os ganhos de comércio são do tipo once and for all. Porém, alertam 

para a possibilidade de que, ao submeter o processo de alocação de recursos da 

economia unicamente a este requisito, possa haver um trade-off efetivo entre eficiência 

ricardiana e eficiência schumpeteriana. Dosi, Tyson e Zysman (ibidem, 14) expõem o 

problema nos seguintes termos: 

 

 “Se o potencial dinâmico de crescimento das atividades econômicas difere entre 

elas, então um padrão de especialização nacional que seja eficiente, em dado momento, 

em termos de um dado conjunto de indicadores de mercado, pode não maximizar o 

bem-estar econômico a longo prazo. Se os agentes privados e autoridades 

governamentais alocam os recursos de acordo com estes indicadores, a trajetória de 

desenvolvimento futuro da economia poderia ser adversamente afetada. Uma nação 

poderá efetivar um alocação eficiente de recursos, especializando-se naquelas 

indústrias e atividades em que as oportunidades para crescimento e desenvolvimento 

tecnológico são mínimas”. 

 

 Para demonstrar analiticamente como poderia emergir o referido trade-off, Dosi, 

Tyson e Zysman (1989)37 afastam-se de duas hipóteses normalmente implícitas nos 

modelos neoclássicos de comércio internacional: a primeira, de que sejam idênticas as 

elasticidades-renda da demanda entre produtos e países (e, além disso, de que sejam as 

elasticidades-preço da demanda similares e elevadas para todos os produtos)38; a 

 
36 Ambos os conceitos aparecem também em Dosi, Pavitt e Soete, 1990, cap. 8, especialmente na p.240. 
37 Ver também Dosi, Pavitt e Soete (1990, p.250). 
38 Como base de sustentação de hipóteses contrárias, Dosi, Pavitt e Soete (1990, p.250), citam estudos 
empíricos de A.P. Thirlwall, G.Lafay, J. Cornwall e, na tradição da literatura do desenvolvimento, Raúl 
Prebisch.  
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segunda, de que a tecnologia, em geral tomada como um dado exógeno, seja facilmente 

transferível internacionalmente. 

 

 Com relação à inversão da primeira hipótese, Dosi, Tyson e Zysman (1989) 

sustentam que as elasticidades-renda da demanda não apenas são desiguais entre 

produtos e países, como também são mais elevadas para os bens provenientes das 

indústrias de alta tecnologia39. Assumem o pressuposto keynesiano de que a economia 

defronta-se, como regra geral, com recursos produtivos sub-utilizados, e assim sendo, o 

crescimento econômico a curto prazo depende fundamentalmente da expansão da 

demanda agregada. Estendida a idéia para a economia mundial (“considerando o mundo 

como keynesiano”, Dosi et alii, Ibidem, p.15), concluem que  

 

 “a eficiência no crescimento de um padrão específico de produção e de 

especialização internacional depende em parte das elasticidades-renda da demanda 

para diferentes produtos no mercado mundial (...);  e (portanto) quanto maior a taxa de 

expansão da demanda externa dos produtos de uma nação relativamente à variação da 

renda mundial, maiores as possibilidades de crescimento desta economia, ceteris 

paribus” (Dosi et alii, Ibidem,p.15). 

 

 Restaria indagar por que os sinais apenas emitidos pelo mercado (via preços 

relativos) tendem a falhar na promoção de uma alocação de recursos que seja eficiente 

em termos de crescimento econômico a longo prazo. Uma das razões principais 

apontadas pelos autores reside na incerteza e assimetria de informações dos agentes 

quanto ao retorno futuro de suas decisões de investimento que, aliadas às imperfeições 

existentes no mercado de capitais, fazem com que os recursos financeiros nem sempre 

sejam alocados nas indústrias que ofereçam o maior retorno (privado e social) a longo 

prazo. Neste caso, segundo os autores (Dosi et alii, pp. 16-17), 

 

 “as firmas mostram-se habilitadas a aumentar a demanda de recursos financeiros 

para investimento em indústrias que oferecem elevadas taxas de retorno ao longo de 

 
39 Embora não exista uma definição precisa de indústrias de alta tecnologia, elas podem ser conceituadas 
como detentoras do maior potencial de crescimento entre os demais setores da economia (ver Dosi, Tyson 
e Zysman, 1989, p.14), sendo também caracterizadas pelas maiores despesas em pesquisa e 
desenvolvimento (em geral, bem acima da média da economia) e pelo maior potencial gerador de 
externalidades econômicas positivas tanto em termos intra quanto intersetoriais. 
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períodos de tempo relativamente curtos, mas se mostram incapazes de ampliar a 

demanda de fundos financeiros para investimento naqueles setores cujo retorno 

privado, dadas as condições prevalecentes no mercado mundial, é não apenas incerto, 

como somente efetivado a prazo mais longo. Se os mercados nacionais de capitais são 

“impacientes” e com aversão ao risco, então dificilmente efetivar-se-iam projetos de 

investimento cujo retorno é altamente incerto e de elevado risco, apesar de seu grande 

potencial de crescimento a longo prazo”. 

 

 A inversão da segunda hipótese é de natureza metodológica, estando mais 

relacionada ao programa de pesquisa neoschumpeteriano, que pressupõe endógena a 

mudança tecnológica e concebe a tecnologia, em particular, como um ativo não 

facilmente transferível entre empresas, setores e, muito menos, entre países. Ao 

contrário do conhecimento científico, que se transmite com maior facilidade nas 

relações internacionais, o conhecimento tecnológico, por depender basicamente das 

habilidades e experiências específicas das firmas, das capacitações técnicas já existentes 

e das características institucionais de cada país, não possui livre fluxo entre fronteiras 

nacionais.  

 

 Neste caso, uma vez que as capacitações tecnológicas das firmas estão 

intimamente relacionadas aos padrões efetivos de produção no mesmo setor ou em 

setores correlacionados, o progresso técnico passaria, então, a ser fortemente 

condicionado pelo processo corrente de alocação de recursos e de produção em 

determinado país (Dosi et alii, pp.20-21, grifo meu). Considerando-se ainda que as 

oportunidades para mudança tecnológica são diferenciadas entre produtos e setores,  

Dosi, Tyson e Zysman (1989, p.22) sugerem que uma alocação de recursos que seja 

inteiramente guiada pelos sinais de mercado pode ser eficiente em termos estáticos 

(eficiência ricardiana), mas ineficiente em termos dinâmicos (eficiência 

schumpeteriana), vale dizer, em termos da realização do potencial tecnológico e de 

crescimento a longo prazo da economia. Este trade-off poderia ser melhor elucidado 

através de uma descrição das peculiaridades inerentes ao progresso técnico. 

 

 De acordo com a abordagem evolucionista, as atividades inovativas, em virtude de 

suas características fortemente seletivas e cumulativas, processam-se envolvendo per se 
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retornos crescentes (estáticos e dinâmicos) que operam em várias dimensões: primeiro, 

em função dos elevados custos de entrada e de que significativa parte dos recursos 

mobilizados são não-recuperáveis (sunk costs), as inovações tecnológicas implicam 

significativas  economias estáticas de escala quando introduzidas no processo produtivo; 

segundo, à medida que se ganha maior experiência na sua utilização, emergem 

economias dinâmicas de escala decorrentes de maior aprimoramento técnico; terceiro, 

em virtude de seu caráter não-ergódico e cumulativo (path-dependence), o êxito dos 

esforços de busca inovativa são, em grande parte, dependentes dos resultados já 

acumulados pelas firmas e pelos países com relação à mudança tecnológica; e, por 

último, pela maior capacidade de geração de efeitos de spillovers (economias externas 

marshallianas) por parte das indústrias responsáveis pela maior parte das inovações 

introduzidas na economia (indústrias de alta tecnologia). 

 

 Em suma, à medida que os setores da economia apresentam capacidades 

diferenciadas para realizar seu potencial de crescimento e desenvolvimento tecnológico, 

os sinais de mercado per se tendem a se mostrar insuficientes para promover uma 

alocação de recursos que maximize a potencialidade do retorno social. Neste caso, o 

trade-off entre eficiência ricardiana e schumpeteriana tenderia a aparecer à medida que 

preços relativos “corretos” impostos pela livre-concorrência internacional revelassem as 

vantagens comparativas estáticas do país, porém às custas de um processo de alocação 

de recursos que, “incorretamente”, tenderia a ser desviado dos setores com maior 

potencial de crescimento da economia a longo prazo.  A incapacidade de contar com 

taxas de crescimento sustentáveis e relativamente estáveis acabará por conduzir esse 

país ao empobrecimento relativo de sua população no longo prazo. 

 

Conclusão 

 

 Os diversos modelos dinâmicos apresentados neste capítulo - quer os de linhagem 

convencional, como os de Grossman e Helpman, quer os mais fielmente alinhados com 

a visão schumpeteriana original de mudança econômica enquanto processo de 

destruição criadora, como o de Posner e os neoschumpeterianos propriamente ditos - 

procuraram avaliar os impactos decorrentes de uma maior integração ao comércio 

internacional sobre as taxas de crescimento econômico de longo prazo dos países. Nessa 
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perspectiva,  menos que a determinação dos ganhos de comércio em termos estáticos,  o 

foco principal desses modelos é predizer os efeitos esperados do comércio sobre a 

eficiência dinâmica das economias. 

 

Em abordagem explícita de equilíbrio geral, Grossman e Helpman (1991) 

apresentam diversos modelos dinâmicos, em que as condições de apropriabilidade do 

conhecimento tecnológico variam da total retenção privada por parte dos inovadores ao 

total transbordamento internacional, permitindo o catching-up pelos imitadores.  É 

verdade que a transmissão do conhecimento não é nem inteiramente fluida como 

supõem os neoclássicos, nem tampouco quase totalmente intransponível como supõe  

certas correntes nacionalistas mais radicais. 

 

Com efeito, a pressuposição de total apropriação  do estoque de conhecimento por 

parte dos inovadores é forte demais para ser tomada como proxy do mundo real, posto 

que, em alguma medida, existe possibilidade concreta de haver transmissão 

internacional do conhecimento. Esta hipótese pode ser corroborada pelas mudanças 

tecnológicas recentes que, com a revolução da microeletrônica e da indústria de 

telecomunicações, acarretaram maior velocidade, facilidade e redução dos custos de 

transmissão da informação. 

 

 No entanto, a maior possibilidade de acesso aos estoque de conhecimento 

tecnológico não assegura necessariamente a incorporação dos serviços de tecnologia 

(blueprints, para utilizar a expressão designada por Grossman e Helpman) relacionados 

ao estado da arte. Com efeito, Grossman e Helpman (1991, cap.9, seção 9.4) chegam a 

sugerir que o aprofundamento da integração econômica e do conhecimento tecnológico 

em termos globais pode não se traduzir em maior taxa de inovações nos países com 

menor dotação relativa de capital humano, porquanto a maior abundância de trabalho 

não qualificado nesses países acaba reduzindo seu custo de oportunidade e 

incentivando, conseqüentemente, as atividades que utilizem intensivamente tais fatores. 

 

Embora o referencial analítico seja radicalmente distinto, os modelos de Posner, 

bem como os neoschumpeterianos mais recentes - mormente a contribuição teórica e 

empírica de Dosi, Pavitt e Soete (1990) - chegam a conclusões bastante semelhantes à 
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do parágrafo anterior. No entanto, é preciso reconhecer que, em virtude da adoção do  

pressuposto único e irrevogável de existência de gaps absolutos entre países antes 

mesmo de que o comércio se efetive entre eles, as predições dos modelos 

neoschumpeterianos são bem mais incisivas que as de Grossman e Helpman. Em 

especial,  o modelo de Dosi, Pavitt e Soete (1990) é bastante contundente ao concluir 

que, entre dois países com estruturas produtivas e tecnológicas fortemente 

dessemelhantes em termos absolutos, a liberalização comercial, ainda que venha a 

produzir benefícios estáticos mútuos para ambos, sempre acabará favorecendo o mais 

adiantado em termos de maiores oportunidades para realização de seu potencial de 

progresso técnico e, portanto, de eficiência dinâmica. 

 

 Se bem que os autores não se tenham ocupado de apontar prováveis implicações 

normativas emanadas das conclusões teóricas a que chegaram, ambas as correntes 

sugerem, no entanto, que o processo de liberalização comercial em países em 

desenvolvimento deveria vir acompanhado de políticas tecnológicas compensatórias. 

Com efeito, as duas abordagens teóricas realçam a importância dos incentivos pelo 

governo às atividades privadas de P & D.  Grossman e Helpman (op.cit., p. 339), por 

exemplo, chegam a afirmar que “ao fortalecer os incentivos para a pesquisa privada, o 

governo de um país tecnologicamente atrasado pode nivelar o campo de disputa”. É 

óbvio que tampouco se pode garantir que políticas nacionais de incentivo a gastos em 

pesquisa e desenvolvimento eliminem definitivamente gaps tecnológicos acumulados 

no passado. No entanto, elas contribuem não apenas para atenuá-los, como também para 

acelerar a taxa de crescimento de longo prazo dos países em desenvolvimento. 
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CAPÍTULO III 

A ECONOMIA POLÍTICA DA LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL 
 
 

Introdução 

 
 Em que pese o inestimável poder analítico das teorias de comércio internacional 

para elucidar os prováveis impactos decorrentes de uma situação hipotética de livre-

comércio sobre a eficiência econômica, o fato é que seu elevado nível de abstração 

acaba obscurecendo problemas concretos enfrentados pelos países que se engajam em 

processos de liberalização no mundo real. Com efeito, não bastasse o confronto entre 

duas situações inexistentes (autarquia e livre-comércio puro)  -   quando, na realidade,  a 

liberalização comercial nada mais é do que a redefinição da estrutura de proteção da 

economia,  por mais baixa que seja a que venha a prevalecer   -   os resultados 

apresentados pelos modelos teóricos,  por serem meros exercícios de estática 

comparativa, acabam negligenciando uma diversidade de percalços que podem emergir 

ao longo do processo de liberalização comercial, como a velocidade com que é 

implementado, as restrições à realocação intersetorial da mão-de-obra, a possibilidade 

de redução da taxa de câmbio real, entre outros. 

 

 Este capítulo pretende não somente analisar os principais problemas com que se 

defrontam os países no período de execução do processo de liberalização comercial, 

como também sugerir a política econômica mais adequada para lidar com as 

dificuldades que emergem na fase pós-liberalização, sobretudo aquelas relacionadas à 

possibilidade de reduzir a eficiência dinâmica da economia, segundo as conclusões do 

capítulo II. O capítulo se divide em quatro seções: a primeira procura aprofundar o 

conceito de liberalização comercial em perspectiva microeconômica; a segunda discute 

os principais pontos controversos inerentes à sua implementação, com ênfase nos 

aspectos relacionados à velocidade, ao seqüenciamento de políticas econômicas e aos 

ajustamentos necessários nos casos em que a “mão invisível” se mostre incapaz de 

atenuar a médio prazo impactos socialmente indesejáveis, como,  por exemplo,  o 

desemprego setorial da mão-de-obra;  a terceira discute os argumentos analíticos 

principais em prol de políticas industriais e de comércio exterior ativas  -  bem como as 

dificuldades práticas associadas à sua implementação e à incerteza quanto a seus 
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resultados no longo prazo  -, mesmo depois de consolidada a liberalização comercial; e 

a última faz uma breve análise das críticas mais freqüentes a que estão sujeitas as 

proposições modernas de política industrial.  

 

3.1 Os fundamentos teóricos da liberalização comercial no mundo real   

 

 Embora pareça intuitivamente óbvia, a expressão "liberalização comercial" tem 

sido analisada como três conceitos distintos na literatura teórica sobre política 

comercial. Em primeiro lugar, na vasta produção analítica que trata da economia 

política da proteção, ela pode ser interpretada implicitamente como a substituição de um 

regime de comércio dominado por restrições quantitativas (notadamente quotas) por 

outro em que o aparato protecionista passa a ser regido predominantemente pela 

aplicação de tarifas aduaneiras [Corden, 1974].  Em segundo lugar, como o processo 

mediante o qual o regime de comércio passa a ser neutro com respeito à concessão dos 

incentivos efetivamente concedidos às atividades exportadoras vis-à-vis os setores 

domésticos que competem com as importações [Bhagwati (1986); Michaely, 

Papageorgiou e Choski (1991);  Helleiner (1994, p.14)].  Em terceiro lugar  - e em 

perspectiva menos ortodoxa  -  a liberalização comercial pode também ser definida 

como o processo que expõe os setores produtores domésticos a maior concorrência 

internacional, mediante a consolidação de tarifas aduaneiras médias mais baixas e 

convergentes para o padrão tarifário multilateral,  sem eliminar, no entanto, algum grau 

de incentivo diferenciado, mas temporário, para setores ou segmentos industriais 

considerados estratégicos ao desenvolvimento econômico do país.  

 

Embora os dois primeiros conceitos procurem analisar o processo de liberalização 

comercial quanto a seus efeitos positivos sobre a eficiência na alocação de recursos e ao 

nível de produtividade da economia, apenas o primeiro, por se tratar de metodologia de 

equilíbrio parcial, incorpora a hipótese de concorrência imperfeita;  o segundo conceito, 

porém,  por se basear em análise de equilíbrio geral, pressupõe implicitamente que as 

atividades econômicas funcionem sob concorrência perfeita.  

 

Nas duas subseções seguintes, procurarei analisar, separadamente, os dois 

primeiros conceitos de liberalização comercial. O último conceito, por incorporar os 
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argumentos modernos favoráveis à adoção de políticas industriais seletivas, ficará 

reservado para a última seção do capítulo. 

 

3.1.1 Liberalização como tarifação das quotas 

 

A literatura neoclássica sobre proteção está assentada na proposição inicial de 

que, sob a hipótese de concorrência perfeita em todos os mercados e de inexistência de 

qualquer tipo de tarifa, subvenção ou outras formas de intervenção governamental, o 

livre-comércio proporcionaria o máximo bem-estar social no sentido de Pareto (first-

best)1.   Em contrapartida, para essa mesma abordagem analítica, o aparato protecionista 

só pode ser justificado se comprovada a existência de distorções e/ou falhas de mercado 

que tenham afastado o funcionamento e os resultados da economia de seu nível ótimo2.  

Nessa linha de argumentação, por tautológico que possa parecer, a liberalização 

comercial nada mais é do que um processo em que se procuraria redirecionar a 

economia para um "eterno retorno" ideal, mediante a eliminação gradual das distorções 

criadas pela proliferação de uma diversidade de instrumentos protecionistas como 

tarifas aduaneiras elevadas, quotas de importação, barreiras administrativas, taxas 

múltiplas de câmbio, entre outros. Em outras palavras, embora se reconheça que a 

existência prévia de falhas de mercado tenha justificado a adoção de medidas 

protecionistas3, os impactos adversos destas sobre a eficiência na alocação de recursos 

contribuiriam para agravar ainda mais as distorções microeconômicas de preços e de 

consumo da sociedade.   

 

 Além da busca de maior aproximação da economia rumo ao ótimo de Pareto, a 

corrente tradicional costuma apontar um forte argumento em prol da liberalização 

comercial, agora entendida como a substituição de um regime de proteção por quotas 

por outro regido por tarifas de importação: a não-equivalência entre tarifas e quotas 

 
1 É importante ressaltar que esta conclusão está apoiada numa análise de equilíbrio geral.  
2 Como lembra Bhagwati (1971, p.173), “a teoria das distorções é construída em torno do teorema 
central que relaciona livre-comércio e bem-estar, qual seja, o de que regimes de laissez-faire são tidos 
como Pareto-ótimos num sistema perfeitamente competitivo onde não haja qualquer poder de monopólio 
no comércio internacional”. Na literatura neoclássica de política comercial, apenas duas forças poderiam 
desviar o sistema econômico deste estado ideal: “distorções endógenas” criadas pelas próprias 
imperfeições da concorrência; ou distorções geradas pelo aparato de políticas econômicas existentes, 
notadamente as políticas protecionistas. 
3 De qualquer forma, para a corrente neoclássica, a adoção de medidas protecionistas sempre será uma 
opção do tipo second-best (ver, a propósito, Corden, 1974, pp. 14-16). 
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quanto a seus efeitos microeconômicos nefastos4, e nesse caso a análise é conduzida sob 

a abordagem de equilíbrio parcial.  Embora na análise clássica de Bhagwati (1965) tal 

conclusão tenha sido válida tanto para as hipóteses de concorrência perfeita quanto 

imperfeita, vamo-nos limitar aqui apenas ao segundo caso5.   Além disso, como o 

objetivo é realçar os impactos da proteção sobre o aumento do poder de mercado das 

firmas estabelecidas na indústria, basta restringir a análise ao caso do monopólio6  7. 

 

 Supõe-se uma firma monopolista cuja única contestabilidade a seu poder de 

mercado doméstico é dada pela concorrência efetiva ou potencial exercida pelas 

importações. Os gráficos 3.1 e 3.2 reproduzem situações hipotéticas de proteção por 

tarifas aduaneiras e quotas, respectivamente. Comecemos pelo primeiro caso. 

 

No gráfico 3.1, Q é a quantidade produzida, p o preço unitário,  D a curva de 

demanda doméstica, RMg a curva de receita marginal correspondente e CMg o custo 

marginal. Os subscritos denotam diferentes situações para as variáveis preço e 

quantidade: pM é o preço que maximiza o lucro da firma (preço de monopólio),  

pressupondo ausência total de produtos importados concorrentes (e qM a quantidade 

produzida correspondente);  pW é o preço internacional  (e qF a quantidade doméstica 

produzida sob livre-comércio);  e pP é um preço hipotético que, acrescido de 

determinado percentual de tarifa aduaneira, confere proteção efetiva ao setor (logo, qP é 

o volume de produção doméstica correspondente),  impedindo a entrada de qualquer 

 
4 Nem sempre a análise teórica da economia política da proteção capta a prática real do protecionismo 
adotado em muitos países em desenvolvimento, sobretudo naqueles que orientaram seu processo de 
industrialização de acordo com o modelo de substituição de importações. No Brasil, por exemplo, não 
foram as quotas o instrumento preponderante para conferir proteção efetiva à indústria local - 
notadamente nas décadas de 70 e 80, mas sim as barreiras administrativas, sobretudo as que, anteparadas 
pela famosa "lei do similar nacional", coibiam a entrada de produtos estrangeiros de praticamente todos 
os setores manufatureiros. Ver, a respeito, a dissertação de mestrado do autor desta tese (Nassif, 1995). 
5 Em princípio, sob concorrência perfeita e numa análise de equilíbrio parcial, a tarifa exerce efeitos 
equivalentes à quota com respeito à variação de preços (aumento), produção doméstica (aumento) e 
consumo total da sociedade (redução). No entanto, mesmo nesse padrão de concorrência, as quase-rendas 
apropriadas pelos detentores das licenças de importação comprovam o efeito mais distorcivo da quota vis-
à-vis a tarifa e, portanto a não-equivalência entre ambos os instrumentos de proteção.  Para o caso de 
concorrência perfeita, ver  Bhagwati (1965), Corden (1974, cap.2) e Helpman e Krugman (1989, cap. 2). 
6 O objetivo principal aqui é mostrar como a liberalização comercial, ao imputar às firmas locais maior 
concorrência com produtos importados, afeta seu poder de mercado. Embora no caso de oligopólios,  
tanto setores domésticos quando estrangeiros passem a sofrer a concorrência de indústrias fortemente 
concentradas, localizadas em todo o espaço econômico mundial, a limitação ao caso do monopólio tem o 
mérito de focar a análise no problema do poder de mercado doméstico, o que é suficiente para apreender 
os efeitos resultantes da maior exposição de indústrias locais - inclusive oligopólios - à competição com 
produtos importados.   
7 A análise segue de perto o tratamento dado por Helpman e Krugman (1989, cap.3). 
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importação marginal.  O foco principal dessa análise consiste em mostrar que, contanto 

que a tarifa aduaneira que passará a vigorar na fase posterior à liberalização comercial 

não seja elevada demais, a simples ameaça de entrada de produtos importados, 

restringirá a autonomia da firma para maximizar lucros no curto prazo. 

 

Gráfico 3.1 

Efeitos microeconômicos das tarifas aduaneiras 

 

 
 

Fonte: Helpman e Krugman (1989, p. 28) 

 

  

 Ainda no gráfico 3.1, visualizam-se de imediato duas prováveis estratégias de 

preços do monopolista.  Num extremo, na ausência de concorrentes importados, ele 

estaria livre para maximizar o lucro, impondo aos consumidores o preço pM ; e sob livre-

comércio, por outro lado,  pW  representaria o "preço-limite" máximo para a firma 

doméstica, uma vez que qualquer tentativa de ultrapassá-lo seria rechaçada pela entrada 

de produtos importados. Neste caso, a concorrência (e o preço) internacional regeria de 

tal forma o comportamento do monopolista, que, forçado a maximizar lucros como se 

atuasse em concorrência perfeita (p = CMg),  produziria a quantidade qF. O restante da 

demanda doméstica seria atendida por produtos importados. 
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 Os efeitos de uma tarifa aduaneira t (ad valorem ou específica) sobre o preço e 

produção domésticos dependerão de quão elevada for sua incidência sobre o preço 

internacional.  Na prática, três diferentes situações podem se efetivar: 

 

i) um nível de tarifa aduaneira relativamente baixa, de modo que  pw + t   <   pp; 

 

ii) um nível de tarifa exageradamente elevado que torne   pm   <   pw +  t; e 

 

iii) um nível de tarifa moderado, de tal forma que  pp   <   pw + t   <   pm. 

 

 O primeiro caso ilustra, na prática, completa exposição da indústria à concorrência 

estrangeira, uma vez que, por revelar-se insuficiente para conferir proteção efetiva ao 

setor e, conseqüentemente, impulsionar maior volume de produção doméstica, a 

incidência tarifária mantém a posição de mercado da firma idêntica à que teria sob livre-

comércio.  Nesse caso, a firma monopolista, ao ser forçada a submeter-se ao preço 

internacional, acaba tendo de comportar-se como se operasse em concorrência perfeita,  

limitando-se a escolher o nível de produção compatível com a equalização de seus 

custos marginais ao preço  -  para ela exógeno  -  de livre-comércio.  

 

O segundo caso configura um caso típico de superprotecionismo, uma vez que o 

setor seria beneficiado por uma tarifa aduaneira tão elevada (pw  +  t   >   pm), que o 

efeito distorcivo adverso sobre a produção e os preços seria maximizado: com efeito, 

alijada da ameaça potencial e efetiva de entrada de produtos importados concorrentes, a 

firma ficaria livre não apenas para praticar o preço máximo de monopólio, mas também 

para manter a produção muito abaixo do socialmente desejado. Em outras palavras, uma 

situação como essa daria à firma chance de operar com mark-up máximo e produção 

total mínima.   

 

No último caso, embora o preço doméstico acrescido da tarifa venha a exceder o 

necessário para estimular maior produção doméstica, ainda assim a firma, por estar 

submetida a alguma disciplina pela ameaça de entrada de produtos importados, fica 

impedida de exercer plenamente sua posição monopolista e, por conseguinte, de praticar 

o preço máximo pm. Ou seja, na prática é o nível de tarifas  - nem exageradamente alto 
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nem muito reduzido - que acaba norteando a estratégia de preços e maximização de 

lucros da firma: ela seria pressionada a fixar um preço doméstico igual ao preço 

internacional acrescido da tarifa (pw + t), mas produzindo uma quantidade mais próxima 

ao socialmente desejado a este preço8. Note que, quando o preço é pp, a tarifa, mesmo 

sem acarretar qualquer penetração adicional de importações, acaba agindo 

simultaneamente como instrumento protecionista e disciplinador da concorrência 

interna,  impedindo a firma de fixar o preço de monopólio, provavelmente forçando-a a 

reduzir o mark-up efetivo.  Cabe ressaltar, no entanto, que à medida que se incrementa a 

incidência tarifária dentro desse intervalo, haverá um efeito fortemente distorcivo sobre 

preços, uma vez que a firma ficará mais livre para aumentar o grau de monopólio (e, 

portanto, os preços praticados), sem efetivamente aumentar a produção.  Nesse sentido, 

um processo típico de liberalização comercial pode ser entendido como a fixação de um 

novo nível de gravame tarifário que equalize preços domésticos a preços internacionais 

- expressos numa mesma moeda -, de tal forma que as firmas nacionais, defrontando-se 

com uma pressão contínua da concorrência potencial com bens importados, sejam 

induzidas a aumentar o volume de produção e a reduzir os preços praticados em relação 

ao preço máximo de monopólio. 

 

O gráfico 3.2 mostra os efeitos decorrentes de uma estratégia de proteção por 

quotas, ao tempo que permite compará-los com os que resultariam de um nível de 

tarifas "equivalente", quer dizer, cuja taxa ad valorem propiciasse um volume de 

importações correspondente ao da barreira quantitativa.  Admita-se inicialmente que, 

em determinada indústria,  a quantidade de bens importados permitida pelo governo seja 

limitada em m . Na verdade, a imposição de quotas máximas de importação obriga a 

firma a enfrentar curvas de demanda domésticas ( D′ )   -   e curvas de receitas marginais 

a elas correspondentes (neste caso, gRM ′ )   -    menores que as que vigorariam caso não 

houvesse restrição quantitativa às compras externas (D)9.   Assim sendo,  uma vez pré-

fixada a quota m ,  para qualquer preço interno praticado acima do internacional pw, a 

                                                 
8 Se a firma maximizasse lucros fixando  pw + t   =  CMg,  sua produção total excederia a demanda 
doméstica desejada aquele preço. 

 

9 Observe-se que a curva de demanda "real" da firma D′  possui três segmentos relevantes,  que 
dependem dos preços praticados no mercado: para preços acima de pw, ela se restringe ao segmento 
inclinado que se ergue a partir do limite inferior da quota de importação (no gráfico, a partir do ponto A);  
para preços exatamente iguais ao internacional pw, ela é apenas o segmento horizontal correspondente ao 
dito preço (que encontra-se entre os pontos A e B);  para preços abaixo de pw, ela corresponde à totalidade 
da curva de demanda doméstica   propriamente dita (indicada pela linha cheia). D′
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firma doméstica será  incentivada a produzir apenas a quantidade necessária para suprir 

a demanda remanescente. Ou seja, ela maximiza lucros de acordo com a condição 

convencionalmente conhecida nos modelos de monopólio, escolhendo, portanto, a 

quantidade para a qual o custo marginal iguala-se à nova receita marginal (no gráfico, as 

quantidades e preços correspondentes às soluções de maximização são qq e pq, 

respectivamente). 

 

Gráfico 3.2 

Efeitos microeconômicos das quotas e comparação com tarifas 

 

CMg 

 

A       B       

RM’g 

 
Fonte: Helpman e Krugman  (1989, p. 34) 

 

 

O problema crucial a analisar é se a imposição de uma barreira comercial por 

quota que proporcionasse o mesmo volume de importações decorrente de um esquema 

de proteção por tarifa teria equivalência quanto aos efeitos distorcivos de ambos sobre 

preços e oferta total domésticos. A resposta clássica de Bhagwati (1965) a essa 

conjectura é não.  No gráfico 3.2, é possível mostrar que, por não expor a firma à 

ameaça de entrada de importações proporcionada por uma tarifa relativamente 

moderada, a quota sempre a deixa livre para praticar um mark-up compatível com o 

preço máximo de monopólio, além de reduzir a produção. Para chegar a essa conclusão, 
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suponha-se que o volume de importações permitido pela imposição da quota 

corresponda ao que resultaria caso determinada incidência tarifária t aumentasse o preço 

doméstico para pt = pw + t.   Neste caso, embora a curva de demanda residual pós-quota 

enfrentada pela firma deva passar obrigatoriamente pelo ponto 1 da coordenada (qt, pt),  

a curva de receita marginal a ela correspondente fica abaixo deste ponto, o que implica 

que,  para as mesmas condições de custo marginal, a firma não somente impõe aos 

consumidores um preço ainda mais elevado (pq  >  pt),  como também limita a produção 

doméstica à quantidade qq (< qt).   Por conseguinte, haja vista que a quota sempre tende 

a incrementar o poder de monopólio da firma, é lícito entender a liberalização comercial 

como um processo por meio do qual o aparato de proteção caracterizado 

predominantemente por restrições quantitativas é substituído por um sistema de tarifas 

médias moderadamente baixas,  cujo objetivo é induzir a produção e a competitividade 

dos setores produtivos domésticos,  tornando mínimas as chances de que as firmas 

possam incrementar o mark-up desejado.  

 

 Afora essa conclusão, de cunho eminentemente analítico, um outro benefício 

prático costuma ser detectado nos processos em que um sistema de proteção por 

quantidades passa a ser substituído por um mecanismo de proteção por preços: ao 

contrário da quota, a tarifa aduaneira reduz sobremaneira o elevado grau de 

discricionaridade nas decisões  -  sobretudo aquelas concernentes à concessão dos 

documentos necessários à obtenção das divisas para importação  -, permitindo maior 

transparência e previsibilidade no acesso aos recursos econômicos,  minimizando as 

atividades rent-seeking e garantindo maior eficiência nos processos produtivos 

[Michaely, Papageorgiu e Choski (1991), p. 3]. 

  

3.1.2 Liberalização comercial como maior neutralidade na concessão dos 

incentivos 

 

 A partir da década de 1980, os estudos sobre reformas estruturais patrocinados 

pelo Banco Mundial (BIRD) passaram a dar ênfase à definição de liberalização 

comercial como qualquer percurso em que o sistema de incentivos destinados a proteger 

as atividades domésticas que competem com as importações vis-à-vis os setores 

exportadores seja o mais neutro possível. A rigor, o arcabouço teórico dessa 
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conceituação já havia sido erigido ao longo dos anos de 1970, em série de trabalhos 

patrocinados pelo próprio BIRD ou, em alguns poucos casos, pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentre os quais se destacam os de Little, 

Scitovsky e Scott (1970), Balassa (1971), Krueger (1978) e Bhagwati (1978) 10. 

 

  Enquanto os dois primeiros grupos de autores utilizaram o conceito de taxa de 

proteção efetiva (TPE)11 para mensurar como as estruturas diferenciadas de proteção 

nominal para bens intermediários e bens finais afetam a alocação intersetorial dos 

recursos produtivos da economia,  Krueger (1978) e Bhagwati (1978) passaram a 

avaliar os processos de liberalização comercial a partir da alteração dos regimes de 

comércio.  Assim, os fluxos de comércio exterior de uma economia são ditos 

liberalizados quando, para a nova estrutura de proteção e de incentivos existentes na 

economia, o grau de assimetria (“viés”) contra as exportações é neutralizado12.   

 

  O conceito utilizado para proceder a essa mensuração é o de taxa de câmbio 

efetiva, que pode tanto medir os incentivos às exportações (TCEx),  quanto à produção 

doméstica substitutiva de importações (TCEm). Com efeito, a TCEx incluiria não 

somente os ganhos em moeda doméstica (digamos, real) resultantes do valor unitário da 

exportação expressa em moeda estrangeira (digamos, dólar) - considerada determinada 

taxa de câmbio R$/US$ - como também todos os demais incentivos existentes 

(subsídios, créditos favorecidos, incentivos fiscais, etc). A TCEm, por sua vez, agregaria, 

 

                                                 
10 Na verdade, embora esse tipo de conceituação já tivesse sido empregado de forma relativamente 
independente por Bhagwati (1968), Little, Scitovsky e Scott (1970), Balassa (1971), Krueger (1978) e 
Bhagwati (1978), só nos anos de 1980 ele ganhou maior ressonância teórica e, principalmente, prática, 
com a implementação dos processos de liberalização comercial na maior parte dos países periféricos, 
sobretudo na América Latina.  
11 O conceito de proteção efetiva,  definido pioneiramente e de forma independente por Balassa (1965), 
Johnson (1965) e Corden (1966) como "o aumento percentual no valor adicionado unitário em 
determinada atividade econômica, resultante da estrutura tarifária vigente relativamente a uma situação 
em que há ausência de tarifas, mas com a mesma taxa de câmbio" (Corden, op. cit.,  p.222), pode ser 

formalmente representada como: 
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da indústria j,   e   as tarifas aduaneiras incidentes, respectivamente, sobre a indústria j (o setor 

final) e o insumo i, e   o coeficiente técnico de insumo-produto. A relevância do conceito reside na 
constatação de que a proteção de determinado setor depende não somente da tarifa incidente sobre o bem 
produzido, mas também dos gravames impostos contra os insumos necessários à produção desse mesmo 
bem. 
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à respectiva paridade cambial, todas as barreiras acaso existentes contra a concorrência 

externa, como tarifas aduaneiras, restrições quantitativas, etc. Formalmente, teríamos: 

 

  TCEx = Ex (1 + s + r)   e 

 

  TCEm = Em (1 + t + n + Q),  

 

onde Ex e Em são as taxas de câmbio nominais aplicadas às exportações e às 

importações, respectivamente, s são os subsídios às exportações, r os demais incentivos 

às vendas externas, t é a tarifa média de importação, n as demais taxas incidentes sobre 

as importações e Q os prêmios associados à existência de restrições quantitativas (como 

as quotas, por exemplo)13. 

   

  O grau de maior ou menor neutralidade da estrutura protecionista e de incentivos, 

medido por B = TCEm / TCEx, indica, simultaneamente, três possíveis tendências da 

orientação comercial e da estratégia de desenvolvimento de um país: 

 

i)  substituição de importações:  TCEx < TCEm ( B > 1); 

ii)  promoção de exportações:  TCEx = TCEm ( B = 1); e 

iii)  superpromoção de exportações: TCEx > TCEm ( B < 1). 

 

  Em artigo posterior, Bhagwati (1986) procura dirimir algumas dúvidas prováveis 

sobre os referidos conceitos. Primeiramente, o autor distingue a estratégia de promoção 

exportadora da de export-led growth: “essa última refere-se a uma situação em que o 

crescimento externo, que se origina dos efeitos sobre a renda propiciados pelas 

exportações de um país, gera incremento na renda global, atribuível a ganhos diretos 

de comércio e efeitos positivos indiretos”(p. 13). 

 

  Além disso, uma vez que esses resultados traduzem uma média de incentivos 

distribuídos na economia, Bhagwati (1986) sugere que nem a segunda, nem a terceira 

estratégias excluem virtual substituição de importações em setores selecionados. De 

 
12 Dada a dificuldade prática de alcançar total neutralidade entre o nível de incentivos concedidos às 
atividades domésticas competitivas com as importações, de um lado, e às exportações, de outro, pode-se 
dizer que o objetivo da liberalização é, portanto, reduzir ao mínimo possível os vieses antiexportadores. 
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todo modo, a substituição de importações seria a estratégia menos recomendada, 

porquanto acarreta forte viés contra as exportações. 

 

  Por outro lado, embora teoricamente políticas do tipo laissez-faire pressuponham 

obrigatoriamente a igualdade entre a TCEx e a TCEm, nem por isso a estratégia de 

promoção de exportações deixa de prescindir, na prática, de intervenções 

governamentais. Tomando os novos países industrializados (NICs) do leste da Ásia 

como paradigmas mais próximos dessa estratégia,  Bhagwati (1986, pp. 14-15) chega  

mesmo a reconhecer a importância da utilização racional dos instrumentos de política 

comercial para o sucesso da industrialização dos chamados tigres asiáticos,  opondo-se, 

portanto, à própria interpretação inicial de economistas ligados ao staff do Banco 

Mundial,  que atribuíam tal performance a práticas supostamente não-intervencionistas 

empreendidas pelos respectivos governos14.   

 

   De todo modo, é preciso reconhecer que, na prática, dificilmente políticas 

voltadas para fomentar a industrialização, quer em economias protegidas, quer em 

países que já tenham passado pela experiência de liberalização comercial, pautam-se por  

critérios de estrita neutralidade,  pela simples razão de que requerem a adoção de 

instrumentos seletivos de políticas industriais15  16.  

 

  Por outro lado, Krueger (1978) e Bhagwati (1978) não se limitam a mensurar os 

efeitos das políticas de liberalização comercial em termos dos prêmios favoráveis ou 

contrários aos setores exportadores e aos que competem com as importações . Com base 

em diversas experiências fracassadas ou bem-sucedidas de liberalização comercial, 

esses autores procuram construir um referencial analítico através do qual as estratégias 

 
13 Ver Edwards (1993, pp. 1364-1365). 
14 Diversos autores desmontaram a tese segundo a qual a estratégia de industrialização dos países do leste 
asiático teria sido regida por políticas de laissez-faire. Dentre outros, merecem menção os trabalhos de 
Sachs (1987),  de Amsdem (1989) e de  Moreira (1995). 
15 Como bem observa Helleiner (1994), “although there may be a theoretical preference for functional 
and “neutral”, rather than selective, governmental supports (and for factor market, rather than product 
market, interventions”) such supports cannot, by their nature, always be totally neutral as between 
different kinds of industrial or other economic activities” (p.21). 
16 A discussão sobre os argumentos em prol de políticas industriais ativas  - e seletivas  -  em países em 
desenvolvimento que já tenham consolidado a liberalização comercial está reservada para a última seção 
deste capítulo. 
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de desenvolvimento dos países abarcariam fases que se estenderiam de um regime 

fortemente protegido à completa liberalização comercial17. 

 

  O que torna essa classificação relevante é que ela permite identificar não apenas 

as características principais de uma economia “fechada”, como também os requisitos 

essenciais a serem contemplados durante o período de transição para uma economia 

“aberta”. Assim, a fase I corresponde ao estabelecimento dos principais tipos de 

controle quantitativos, normalmente em resposta a crises do balanço de pagamentos; na 

fase II, com a intensificação das restrições quantitativas, torna-se mais complexa e 

diversificada a administração dos mecanismos de controle de câmbio, reduzindo 

sobremaneira a conversibilidade das transações correntes do setor externo e levando à 

criação de elevados vieses anti-exportadores;  na fase III são implementadas as 

primeiras medidas de liberalização comercial, como a eliminação gradual das quotas de 

importação e, mormente, uma desvalorização da taxa de câmbio nominal18;  a fase IV 

corresponde à consecução do processo de liberalização comercial propriamente dito, 

sendo a conversão das quotas em tarifas aduaneiras (“tarifação das quotas”) a medida 

mais importante;  finalmente, só se considera a economia liberalizada na fase V, se 

houver plena conversibilidade em conta-corrente e as quotas não forem mais utilizadas 

como meio de atenuar os desequilíbrios do balanço de pagamentos19. 

 

 

 

 

 
17 É necessário não confundir essa última fase (“completa liberalização”) com o conceito teórico de livre-
comércio. Como observa Edwards (1993), comentando os trabalhos de Krueger  (1978) e Bhagwati 
(1978), “uma propriedade particularmente importante dessa definição é que ela não requer tarifas de 
importação zero ou mesmo muito baixas. De fato, de acordo com essa definição, é possível ter uma 
economia “liberalizada” com tarifas bastante elevadas” (p.1364).  
18 Evidentemente, as desvalorizações nominais só serão eficazes se acarretarem aumento da taxa de 
câmbio real, requisito importante para reduzir o viés anti-exportador ainda existente na fase inicial do 
processo de liberalização e atenuar os déficits em conta-corrente, que tendem a aparecer com a 
eliminação das barreiras não-tarifárias e a redução das tarifas aduaneiras. Por outro lado, o aumento da 
taxa de câmbio nominal pode não implicar desvalorizações reais se for acompanhado de políticas 
monetárias e fiscais expansionistas, ou mesmo rigidez de preços (por exemplo, salários nominais), que 
conduzam ao incremento dos preços dos bens não-comercializáveis (nontradeables), reduzindo, 
conseqüentemente, a rentabilidade dos setores que competem com as importações e demais setores que 
produzam bens comercializáveis (tradeables). Esse ponto será retomado adiante. Ver Edwards (1993, 
pp.1367-1371). 
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3.2 Liberalização comercial:  implementação, velocidade e seqüência  

 

  A classificação anterior, ainda que evidencie per se o caráter seqüencial do 

processo de liberalização comercial, não aprofunda a discussão teórica acerca de, pelo 

menos, três aspectos fundamentais concernentes ao programa:  os métodos pelos quais, 

uma vez eliminadas as barreiras quantitativas, podem (ou devem) ser reduzidas as 

tarifas de importação;  os requisitos necessários para alcançá-las, além do ritmo ideal 

em que tal estratégia deve ser conduzida;  e a ordem em que deveriam ser 

implementadas as demais medidas de liberalização da economia como um todo20.  No 

que se segue, procurarei discutir cada um desses aspectos separadamente. 

 

Reforma tarifária: métodos de implementação 

   

  Com respeito ao programa de redução das tarifas, a literatura enumera duas 

“regras de bolso” possíveis21: uma é linear e abrupta, conhecida como “across-the-

board”, por meio da qual todas as tarifas aduaneiras são reduzidas na mesma proporção, 

de tal maneira que permanecem inalterados os preços relativos dos bens tradeables22;  e 

a outra é gradualista, conhecida como método concertina, por meio do qual o policy-

maker,  tendo planejado um nível de tarifas ótimo a ser alcançado ao longo de 

determinado período de tempo,  antecipa aos agentes econômicos um cronograma de 

redução dos gravames aduaneiros.  Nesse último caso, apenas um conjunto de setores 

que constituem a matriz insumo-produto da economia estará sujeito à redução tarifária, 

permanecendo os demais, pelo menos numa etapa inicial, com a estrutura tarifária 

nominal inalterada. 

 

   O principal atrativo da reforma comercial across-the-board reside na simplicidade 

de implementação. Além disso, como ressalta Corden (1974, p.219), se todas as tarifas 

nominais são reduzidas num mesmo percentual, os níveis de proteção efetiva 

 
19 Note que, nessa discussão da década de 1970, não havia qualquer indicação clara com respeito à 
liberalização do movimento de capitais, “problema” adicional que  passaria a ser incorporado ao debate 
na década seguinte, como será discutido adiante. 
20 Note que os trabalhos de Krueger (1978) e Bhagwati (1978) contemplam basicamente o processo de 
liberalização comercial, negligenciando qualquer discussão a respeito da liberalização do movimento de 
capitais, mormente os de curto prazo destinados a aplicações de portfólio. 
21 Ver Corden (1974, cap.12) e Vousden (1990, cap.9). 
22 Evidentemente, os preços relativos dos bens nontradeables aumentam vis-à-vis os dos bens tradeables. 
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intersetoriais também se retraem em igual proporção. Todavia, a questão crucial a ser 

apurada é se programas de liberalização dessa natureza aumentam efetivamente o bem-

estar social. Num modelo relativamente simples, Vousden (1990, pp.209-210) 

demonstra que “quando todos os bens são comercializados (“traded”) e as distorções 

existentes decorrem somente de impostos incidentes sobre o comércio internacional, 

uma redução equiproporcional em todas as tarifas externas aumentará o bem-estar”. 

Intuitivamente, esse resultado pode ser justificado pela simples constatação de que a 

incidência de uma taxa percentual uniforme nos preços de todos os bens transacionados 

acarretaria preços relativos idênticos aos que vigorariam sob eventual regime de laissez-

faire e livre-comércio puro.  

 

  Na prática, porém, em virtude da presença de distorções criadas endogenamente 

pelo próprio sistema econômico – como a formação de monopólios e estruturas 

industriais fortemente concentradas  -, dificilmente programas de liberalização do tipo 

across-the-board produzem resultados satisfatórios em termos de baixos custos 

econômicos e sociais de ajustamento ou incremento de bem-estar, mesmo a longo prazo. 

Afinal, como cortes lineares e significativos de tarifas de importação23 implicam rápido 

e expressivo incremento das taxas de desemprego nos setores em que ocorre maior 

penetração das importações, é muito pouco provável que se consiga, num regime 

democrático,  prosseguir com o programa de liberalização à medida que se agravam as 

demandas sociais. Antes que o curto se transforme em longo prazo, o recrudescimento 

de demandas por proteção – incluída a possibilidade de protestos políticos - ter-se-á 

encarregado de abortar o processo de liberalização comercial. 

  

  Os conflitos que emergem de uma reforma do tipo across-the-board podem ser 

mais bem elucidados com o auxílio de uma matriz para a análise dos efeitos da política 

comercial, proposta originalmente por Rodrik (1992), mas adaptando-a para a estrutura 

da economia brasileira nos anos imediatamente anteriores (digamos, três anos antes) à  

 
23 Em tese, é possível pensar num programa em que as tarifas de importação sofrem um corte linear, 
porém reduzido em termos percentuais. No entanto, é igualmente pouco provável o desenho de um 
programa de liberalização comercial que não contemple uma redução relativamente significativa da taxa 
média de proteção da economia  -  quer de uma única vez, quer de maneira gradual  -, a menos que esta já 
não seja muito expressiva no momento inicial de implementação da reforma.  
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implementação do processo de redução efetiva das tarifas de importação, conforme a 

tabela a seguir24. 

 
24 Como a maior parte das barreiras às importações costuma ser do tipo não-tarifárias, subentende-se que 
todas tenham sido "tarifadas" antes de iniciar-se o processo efetivo de redução das tarifas aduaneiras. 
Uma metodologia possível de reconversão seria comparar o preço dos bens produzidos no mercado 
interno com o preço internacional de substitutos mais próximos. Ver Rodrik (1992, p.17).  
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Tabela 3.1 

Matriz para análise do processo de liberalização comercial 

 

 
Grupo de 
Setores 

 
Preço doméstico

 
Relação com o 

preço 
internacional 

 
Exemplos de 

setores 
produtores de 

bens ou serviços 
representativos 

 
Grupos  

diretamente 
afetados (em 

termos de 
distribuição de 

renda) 
 

Importáveis 
mp  )1(*. mm tpe +=

 
Bens de capital 

tecnologicamente 
sofisticados, 

Componentes 
eletrônicos e bens 

de informática.  

Indústrias 
substitutivas de 

importações com 
acentuada 

desvantagem 
comparativa 

(proprietários e 
trabalhadores 

organizados que 
atuam nessas 

indústrias) 
  

Exportáveis 
xp  

X

X

t
pe
+

=
1

*.
 

Frutas, legumes 
(incluindo sucos 
e condimentos), 

celulose e 
calçados  

Indústrias cuja 
produção é 
fortemente 

orientada para a 
exportação 

(proprietários e 
trabalhadores que 

atuam nessas 
indústrias) 

 
Não-

comercializáveis 
(nontradables) 

np  - Construção civil, 
serviços técnicos  

e setores 
informais  

Setores 
informais; 

trabalhadores 
organizados que 

atuam nos setores 
nontradeables; 
trabalhadores  

não-organizados 
 

Notações: pm : preço doméstico do bem importável;  pX: preço doméstico do bem exportável;  e: taxa de  
câmbio nominal;  tm: tarifa equivalente a todas as restrições às importações (incluindo quotas, barreiras 
administrativas, etc.);  tX: tarifa equivalente a todas as restrições às exportações; os asteriscos referem-se 
aos preços internacionais (expressos em dólares). 
Fonte: Adaptado de Rodrik (1992, p.16); exemplos baseados em dados de Moreira e Correa (1996, pp.29-
30). 
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  Ainda que se reconheça que a classificação contida na matriz simplifique 

demasiadamente as complexas interrelações microeconômicas características do 

aparelho produtivo real25, ela permite, no entanto, detectar os impactos esperados na 

alocação de recursos, bem como na distribuição setorial e pessoal da renda, decorrentes 

do processo de implementação da reforma comercial. As colunas 2 e 3 da tabela 3.1, se 

analisadas em conjunto, são, na verdade, equações por meio das quais se podem 

depreender os preços relativos relevantes para proceder à análise dos referidos efeitos. 

O primeiro desses preços relativos é obtido diretamente das duas primeiras equações: 

 

  ( )( xm
x

m

x

m tt
p
p

p
p

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1.1.

*
* )                                                                              (3.1) 

 

  Como, por definição, os preços dos bens tradeables resultam de uma média 

ponderada dos preços dos bens importáveis pm (ou, o que é o mesmo, do preço dos bens 

produzidos domesticamente e que competem com as importações) e dos preços dos bens 

exportáveis px, eles podem também ser expressos como: 

 

  [ ] [ ] [ ] [ ] αααα −− ++=++= 11
) )1(*)1(*1(*1(* xxmmxxmmt tptpeteptepp         (3.2) 

 

sendo α  o ponderador dos preços dos bens importáveis.  O segundo preço relativo 

relevante pode ser expresso pela relação entre os preços dos bens tradeables e dos bens 

nontradeables, obtido a partir da equação (3.2): 

 

  
[ ] [ ] αα −

++
=

1
)1(*.)1(*

n

xxmm

n

t

p
tptpe

p
p

                                                             (3.3) 

 

A equação (3.3) nada mais é do que a taxa de câmbio real26.     

                                                 
25 Como reconhece Rodrik (1992, p.16), muitos bens são simultaneamente exportados e importados, o 
que muitas vezes dificulta a sua respectiva classificação em um ou outro caso. 

 

26 Essa forma peculiar de definir a taxa de câmbio real é utilizada com o propósito de mostrar como a sua 
variação ao longo do tempo afeta o processo de alocação de recursos na economia. Assim, um aumento 
na taxa significa um incremento dos preços domésticos dos bens tradeables relativamente aos dos 
nontradeables (ou, o que é o mesmo, uma redução desses preços relativos, expressos em dólares), o que 
induz, por conseguinte, à substituição de importações interna, bem como à exportação.Ver Dornbusch 
(1988, pp.82-83).  
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  As equações (3.1) e (3.3) permitem analisar os impactos alocativos e distributivos 

que se desdobram da liberalização comercial, porém de forma distinta quanto aos 

setores e grupos afetados. Com efeito, mudanças em pm/px estão relacionadas ao grau de 

liberalização da economia: por um lado, quanto maior o grau de liberalização comercial, 

menor este preço relativo e, por conseguinte, maior a participação das importações e 

exportações no valor do produto agregado, sendo, portanto, reduzido o grau de 

substituição de importações;  por outro lado, a reforma comercial, ao tempo que reduz 

os preços relativos denotados pela equação (3.1),  acentua o conflito distributivo em 

todas as indústrias que produzem bens tipicamente tradeables: ela provoca uma forte 

realocação de recursos em direção às indústrias que produzem bens tipicamente 

tradeables, mas preferencialmente para os setores que dispõem de inequívocas 

vantagens comparativas ou forte especialização decorrente do aproveitamento de 

economias de escala. Neste caso, seguindo o teorema de Stolper-Samuelson (1941), 

esses setores tendem a capturar expressivo fluxo de rendas reais provenientes das 

indústrias cujo padrão de eficiência produtiva está muito abaixo dos concorrentes 

internacionais.  Mesmo que consigam promover a reestruturação de seus métodos 

produtivos e/ou organizacionais, estas últimas tendem a perder rendas reais durante o 

período de transição; caso contrário, a bancarrota de empresas tornará inexorável o 

agravamento dos níveis de desemprego nessas indústrias. 

 

   Já as mudanças nos preços relativos pt/pn estão mais intimamente vinculadas aos 

saldos da balança comercial (ou aos resultados do balanço de pagamentos em transações 

correntes, dado o estoque do passivo externo líquido do país): incrementos desses 

preços relativos implicam maiores saldos positivos na balança comercial;  no entanto, 

como tais aumentos traduzem-se em aumento da taxa de câmbio real,  a liberalização 

comercial só poderá ser considerada bem-sucedida se provocar uma redistribuição de 

recursos em direção aos setores tradeables  -  constituídas pelas indústrias domésticas 

que competem com as importações e pelos setores tipicamente exportadores   -, mas, ao 

mesmo tempo, mantiver o ritmo de crescimento macroeconômico,  sem o aparecimento 

de pressões inflacionárias.  Vale ressaltar que essa realocação só será assegurada se o 

aumento da taxa de câmbio nominal e não vier acompanhado de um incremento mais 
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que proporcional dos preços dos bens nontradeables pn
27. Do contrário, uma redução da 

taxa de câmbio real, ao minar os efeitos pró-competitivos decorrentes da liberalização 

comercial, acabaria provocando forte contração de indústrias domésticas  –  inclusive as 

que detêm algum potencial exportador  -  e redistribuindo rendas em favor de setores 

nontradeables. 

 

  Entretanto, ainda que sendo repetitivo, é preciso insistir em que os efeitos diretos 

da liberalização comercial (estreitamente associada à política comercial propriamente 

dita) são distintos dos derivados da política cambial.  A primeira penaliza os setores 

que, embora substituam importações, se defrontam com a impossibilidade de enfrentar a 

concorrência com produtos importados, mas tende a favorecer os grupos fortemente 

orientados para exportações; a política cambial, por seu turno, afeta basicamente os 

preços relativos pt/pn: uma desvalorização da moeda nacional frente à estrangeira que se 

traduza em aumento da taxa real de câmbio acarreta redistribuição de rendas reais dos 

setores não afetados pela concorrência externa (os nontradeables) para os setores 

tradeables,  magnificando a competitividade que venha a ser proporcionada pela própria 

liberalização comercial. 

 

  É justamente para atenuar esses conflitos que a literatura sobre liberalização 

comercial recomenda reiterada e veementemente que a execução do programa de 

reforma seja acompanhada por um aumento da taxa de câmbio real28. Com isso, pode-

se, também, por um lado, evitar déficits explosivos da conta-corrente do balanço de 

pagamentos e, por outro lado, favorecer a reabsorção dos trabalhadores desempregados, 

oriundos das indústrias altamente protegidas, pelos setores com vantagem comparativa, 

notadamente os tipicamente exportadores. Nesse caso, a desvalorização real atua como 

um mecanismo que permite não apenas amplificar a competitividade potencial de 

setores substitutivos de importações concorrentes, como também estimular o 

crescimento das exportações29.  

 
27 Como se pode verificar na equação (3.3), a taxa de câmbio real pt/pn depende fundamentalmente da 
taxa de câmbio nominal (localizada no numerador) e dos preços dos bens nontradeables pn (que estão 
denotados no denominador). 
28 Ver, por exemplo, Krueger (1978), Bhagwati (1978), Corden (1987), Michaely, Papageorgiu e Choski 
(1991) e Edwards (1993), dentre outros autores. 
29 Como acentua Corden (1987), “alguma substituição de importação pode tornar-se econômica mesmo 
que anteriormente fosse não-econômica e, desse modo, gerar empregos extras, sendo beneficiadas as 
indústrias concorrentes com as importações que tinham recebido pouca ou nenhuma proteção”. (p.12). 
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  Nesse contexto, a série de pesquisas empíricas sobre experiências de liberalização 

comercial em diversos países, coordenada por Michaely, Papageorgiu e Choski (1991), 

comprova que a obtenção de algum nível de depreciação da taxa de câmbio real na 

etapa final do processo de inserção internacional - contanto que se assegure sua 

estabilidade no longo prazo - exerceu um dos papéis mais importantes para magnificar 

os resultados relacionados às eficiências alocativa e produtiva. Além disso, ao 

afirmarem que as desvalorizações nominais introduzidas no início do processo de 

abertura foram o principal mecanismo condutor para a obtenção de desvalorizações 

reais na fase final, esses autores (op.cit., p. 196) corroboram a condição já anteriormente 

apontada por Krueger  (1978) e Bhagwati (1978). 

 

  Por outro lado, embora o método concertina não garanta a eliminação dos 

conflitos distributivos analisados anteriormente, sua principal vantagem é que pode, em 

princípio, permitir uma alocação mais eficiente dos recursos entre os setores da 

atividade econômica, uma vez anunciado o cronograma de redução tarifária a ser 

implementado ao longo do tempo previsto para durar a reforma comercial. Com efeito, 

desde que os agentes econômicos que operam nas indústrias-alvo para retração de 

gravames aduaneiros possam antecipar decisões relevantes quanto à reestruturação de 

métodos produtivos e organizacionais ou ao redirecionamento de recursos de capital 

para outras atividades potencialmente lucrativas, é razoável esperar que os ganhos em 

termos de eficiência produtiva tendam a ser potencializados, ao passo que os custos 

sociais de ajustamento seriam arrefecidos. 

 

Velocidade  e seq uência 

 

  No que concerne à velocidade de sua implementação, a experiência internacional 

oferece evidências convincentes de que o processo de liberalização comercial não deve 

ser nem muito rápido, nem demasiadamente lento, a ponto de se arrastar por longo 

período de tempo.  A primeira recomendação, mais ou menos óbvia, justifica-se não 

somente pelo objetivo de evitar um número exagerado de falências e desemprego em 

massa de parte da população economicamente ativa  - caso das experiências 

malsucedidas do Chile e da Argentina nos anos 70  -, mas também porque permite a 

reestruturação tecnológica de setores que, embora temporariamente ineficientes, sejam 
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potencialmente capazes de vir a recuperar a competitividade mediante incremento da 

produtividade do trabalho30. 

 

  A principal razão para se evitar que o processo de liberalização comercial perdure 

por muitos anos é de ordem política: quanto mais tempo a tarifa média demore a 

convergir em direção ao piso mínimo previamente concebido na etapa de desenho do 

programa, maior a possibilidade de que sua execução venha a sofrer retrocessos ou 

mesmo interrupção com a proliferação de lobbies protecionistas, sobretudo por parte de 

setores altamente ineficientes ou que tenham sobrevivido às custas de atividades rent-

seeking. 

    

  É o caso de se concluir, portanto, que a velocidade ideal de implementação do 

processo de reforma comercial deve ser relativamente lento, ma non troppo31.  Sendo 

assim, além de evitar os problemas mencionados, podem ser reduzidos os custos de 

ajustamento inerentes à realocação dos recursos produtivos, mormente do trabalho, cuja 

adequação  intersetorial requer,  sobretudo na indústria de transformação, intenso 

treinamento e requalificação da mão de obra.  

   

  Com respeito à sequência do processo de liberalização econômica, parece haver 

maior consenso em que o processo de liberalização comercial deva preceder ao de 

liberalização financeira externa (McKinnon, 1991; Michaely, Papageorgiu e Choski, 

1991)32. McKinnon (1991), em particular, um dos maiores defensores (nos planos 

teórico e normativo) da liberalização financeira externa, enumera duas razões por que a 

abertura total do movimento de capitais autônomos do balanço de pagamentos deva 

constituir a última etapa do processo de liberalização econômica: primeiro, porque o 

hiato positivo entre as taxas de juros nominais domésticas e internacionais, resultante de 

 
30 Vide nota 19. 
31 É complicado apontar um exemplo ilustrativo de caso intermediário de liberalização comercial (nem 
muito rápido, nem muito lento), quando tomado isoladamente. Moreira e Corrêa (1996) só conseguem 
classificar a experiência brasileira recente como mais lenta que o Chile, mas mais rápida que a Coréia do 
Sul, porque recorrem - do meu ponto de vista, acertadamente - à comparação das três experiências 
práticas de liberalização comercial. 
32 Não cabe aqui discutir os inúmeros aspectos críticos concernentes à liberalização financeira 
internacional, bastando apenas lembrar que existem diversos autores que se mostram veementemente 
contrários à abertura da conta de capitais de curtíssimo prazo – especificamente as que registram 
operações de portfólio  –  em países em desenvolvimento e, para o caso dos fluxos financeiros globais, 
defendem alguma forma de regulação internacional.  Dentre os autores que se mostram favoráveis a 
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menor repressão financeira, tende a atrair um movimento excessivo de capitais externos 

de curto prazo em busca de oportunidades rentáveis ou de operações de arbitragem 

internacional, provocando, concomitantemente, uma síndrome de superendividamento 

externo (overborrowing syndrome) e maior apreciação cambial;  segundo, porque a 

simultaneidade entre o processo de liberalização comercial e financeira pode fazer com 

que parte significativa da entrada de capitais seja canalizada para a importação de bens 

de consumo, em detrimento dos investimentos internos nos setores produtores de bens 

tradeables, aumentando, portanto, os custos econômicos e sociais de ajustamento à 

medida que os preços relativos vão sendo modificados pela maior exposição à 

concorrência internacional.   

   

  Em suma, segundo McKinnon (1991), “a política fiscal deve ser mantida sob 

controle antes de liberalizar o comércio internacional e o mercado doméstico de 

capitais. A liberalização da conta de capitais do balanço de pagamentos deve constituir 

a última etapa desse processo” (p.117, grifos meus). Uma vez que as experiências 

recentes de liberalização comercial foram empreendidas no âmbito de um processo mais 

amplo de reformas econômicas (caso inclusive do Brasil), tais recomendações devem 

ser levadas em conta na análise dos resultados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
mecanismos de "repressão financeira" são dignos de menção Paul Davidson (1982), Carlos Diaz-
Alejandro (1985) e Lance Taylor & John Eatwell (2000). 
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3.3 Políticas industrial e de comércio exterior após a liberalização comercial33: os 

argumentos teóricos modernos 

 

  A discussão presente na subseção 3.1.2 e parte da seção anterior esteve calcada na 

idéia de liberalização comercial como a busca de um regime de comércio em que a 

concessão de incentivos governamentais (tarifas, subsídios, promoção exportadora, etc.) 

fosse caracterizada pela maior neutralidade possível relativamente aos grupos 

econômicos receptores dos benefícios. Se esse for o caso, teoricamente não haveria 

qualquer argumento econômico consistente para justificar a adoção de mecanismos de 

políticas governamentais (quer políticas industriais de corte setorial, quer políticas 

ativas de comércio exterior), exceto aquelas que se pautassem por critérios estritamente 

horizontais.  Em outras palavras, se o objetivo da liberalização comercial for entendido 

com um processo pelo qual se procura alcançar a maior eficiência possível na alocação 

dos recursos produtivos e se esta é lograda por um critério de neutralidade na concessão 

de incentivos governamentais, o único argumento defensável para intervenções 

governamentais é o respaldado na existência de inequívocas falhas de mercado (market 

failures). 

 

  No entanto, quando as hipóteses de existência de concorrência imperfeita, 

economias de escala (estáticas e dinâmicas) e externalidades econômicas positivas não 

são analisadas teoricamente apenas como meras falhas de mercado34, o argumento 

favorável à adoção de políticas industriais de corte setorial é praticamente irrefutável.  

As subseções seguintes discutem, portanto, os três casos para a adoção de políticas 

industriais, sendo que o primeiro, por estar assentado especificamente na teoria das 

                                                 
33 A expressão “após a liberalização comercial” refere-se à etapa que se sucede à plena implementação do 
programa de reforma do comércio exterior, quaisquer que tenham sido suas características de concepção 
(rápida ou lenta; imediata ou gradual, etc.). Evidentemente, seguindo a visão norteadora desta seção, isso 
não significa que o processo necessariamente se esgota com o programa de reforma propriamente dito. 
Ao contrário, numa perspectiva dinâmica e intertemporal, rearranjos tarifários poderão ser efetuados para 
mais ou para menos: no primeiro caso, quando novos mecanismos de proteção sejam plenamente 
amparados pela teoria econômica a pretexto de resguardar os interesses nacionais; e no segundo caso, 
quando sejam constatados que os gravames aduaneiros vigentes sejam elevados o suficiente, a ponto de 
vir a comprometer as eficiências estática e dinâmica da economia, ou mesmo vir a transformar 
determinados processos produtivos em meras atividades rent-seeking.   
34 Essa é a postura analítica da corrente neoschumpeteriana. Como salienta Possas (1996, p. 78), um dos 
mais respeitados economistas brasileiros filiados a esta abordagem teórica, “chega-se à situação 
paradoxal de que a relevância teórica do modelo (de equilíbrio geral) não é ditada por sua aderência ao 
real, e as respectivas “imperfeições”ou “falhas” de mercado são esmagadoramente mais freqüentes que 
a situação hipotética que corresponde ao modelo ideal. Se a teoria sempre encontra “falhas”, em geral 
significativas, na aplicação de seu modelo ideal, não seria o caso de reconhecer que a falha é dele?”  
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falhas de mercado, só admitiria a utilização de políticas horizontais (subseção 3.3.1); 

mas os dois últimos, analisados separadamente ao longo da subseção 3.3.2, dizem  

respeito justamente aos argumentos modernos em prol da implementação de políticas 

industriais setoriais propriamente ditas. 

 

3.3.1 Liberalização comercial e falhas de mercado: argumentos para a prevalência 

de políticas industriais horizontais  

  

Como analisado em artigo anterior do autor desta tese (Nassif, 2000), o argumento 

das falhas de mercado está assentado na evidência de que a ocorrência de imperfeições 

nos mercados doméstico e externo de produtos e fatores de produção tende a produzir 

divergências marginais entre custos privados e sociais (ou, em contrapartida, entre  

benefícios privados e sociais) e, por conseguinte, a levar o funcionamento real da 

economia a se afastar do mundo ótimo de Pareto. Nessas circunstâncias, a liberalização 

comercial poderia, então, ser interpretada como uma medida de política econômica que 

objetiva corrigir as distorções agravadas pelo próprio aparato protecionista pregresso35.  

Como na abordagem neoclássica tradicional a eliminação dessas distorções seria uma 

das condições requeridas para que a economia como um todo logre apresentar um 

resultado em termos de bem-estar o mais próximo possível da eficiência no sentido de 

Pareto, o argumento de políticas de intervenção que se baseia na existência de falhas de 

mercado só admite o uso de instrumentos de política industrial ou de comércio exterior 

de corte horizontal36.   

 

 
35 Na literatura neoclássica sobre política comercial, o grande problema consiste em detectar as causas 
que produzem as divergências entre preços marginais privados e sociais e o instrumento de política 
pública mais apropriado para debelá-la (Meade, 1955, cap. II e III). Para Corden (1974, p. 13), caso este 
seja utilizado de forma inadequada, as intervenções governamentais tenderiam a agravar as falhas de 
mercado, transformando “divergências” em “distorções”.  
36 Nessa perspectiva, até mesmo mecanismos de crédito de longo prazo proporcionados por instituições 
como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  –  apenas para lembrar um 
tipo de instrumento de política econômica utilizado no Brasil  -  poderiam ser enquadrados, em teoria,  
como política de corte horizontal. Afinal, para essa abordagem, a existência do BNDES só (ainda) se 
justifica em virtude da existência de graves falhas no funcionamento do mercado de capitais brasileiro, 
que permanece incapaz de mobilizar e centralizar poupanças internas e externas para fins de 
financiamentos de longo prazo, mormente do investimento produtivo. Todavia, como as indústrias 
prioritárias para financiamento estão sujeitas a critérios estabelecidos pela política econômica lato sensu 
ou ao planejamento estratégico interno do Banco stricto sensu, tais políticas de crédito possuem, na 
prática,  algum enviesamento de cunho setorial. 
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É verdade que pelo menos dois argumentos pró-intervenção não tão ortodoxos 

terão sido (parcialmente) assimilados pela teoria neoclássica de política comercial: o 

caso para a proteção da indústria nascente e o argumento da tarifa ótima. Mas ambos, 

por terem sido também incorporados às teorias das falhas de mercado e do second-best, 

estão sujeitos a tais condições restritivas que sua implementação prática acaba amarrada 

a uma camisa-de-força.  Com relação ao primeiro argumento, reconhece-se que as 

medidas de proteção podem ser consideradas first-best37 se as falhas de mercado forem 

geradas pelo próprio sistema de comércio internacional38. Um atraso relativo (lagging) 

de uma indústria nacional, por exemplo, somente porque a similar de um outro país 

tivesse acumulado e continue assegurando as vantagens de ter sido a pioneira, 

justificaria para aquela a proteção da indústria nascente. Neste caso, desde que haja 

expectativas de redução de custo ao longo do tempo à medida que o conhecimento se 

acumule dinamicamente pelo aprendizado (learning by doing), o uso de tarifas 

aduaneiras, subsídios e/ou outros instrumentos complementares poderia maximizar o 

bem-estar nacional no longo prazo. 

 

 Entretanto, a literatura neoclássica costuma apontar para os riscos de uma possível 

não-internalização do learning-by-doing, em virtude do virtual aparecimento de novas 

falhas de mercado (falta de informação dos empresários e do próprio governo sobre 

retornos privados e sociais futuros, imperfeições no mercado de capitais, entre outras), o 

que poderia levar a indústria protegida a operar com elevado nível de ineficiência, ou 

mesmo, fadá-la ao fracasso [Corden, 1974, cap. 9)]. 

 
37 É preciso advertir, no entanto, que o instrumento só é considerado first-best no conjunto das hierarquias 
de políticas econômicas disponíveis (internas e externas), mas não com respeito aos resultados idealmente 
esperados numa eventual situação em que a economia alcançasse a eficiência no sentido de Pareto 
(“solução utópica”, na terminologia original de Meade: 1955, p.8). Ou seja, na teoria do second-best, o 
uso de políticas econômicas ativas produz resultados sempre inferiores aos que seriam alcançados em 
eventual regime de laissez-faire, condição suficiente – embora reconhecidamente “utópica”  -, para que a 
economia maximize a eficiência compativelmente com o critério de Pareto. A mesma advertência valerá 
para o argumento da tarifa ótima. Ver também, a esse respeito, Corden (1974, cap. 2).   
38 O argumento para proteção da indústria nascente, conforme elaborado originalmente por List (1841), 
não continha as condições restritivas impostas por Mill (1848), um dos economistas liberais clássicos que 
defendeu explicitamente esse caso para protecionismo.  Mill (op.cit., p.382) recomendava   -  sob meu 
ponto de vista, acertadamente  -  que a medida se limitasse a “casos em que há bons motivos de garantia 
de que a atividade que a taxa favorece tenha condições de dispensá-la, depois de algum tempo; além 
disso, nunca se deve permitir que os produtores internos esperem que a taxa protecionista sejam mantida 
para eles além do período necessário para uma tentativa honesta daquilo que são capazes de realizar”. 
Em outras palavras, e guardadas as devidas modificações temporais, Mill advertia que os incentivos 
fossem concedidos de forma extremamente seletiva e temporária, sujeitando-se os setores contemplados a 
rigorosa disciplina, mediante exigência de performance de vários tipos, como redução de custos, 
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  Relativamente ao segundo argumento, a política comercial poderia também atuar 

como um instrumento first-best quando eventual deterioração dos termos de troca de um 

setor no qual existam inequívocas vantagens comparativas pudesse ser compensada pela 

adoção de uma tarifa ótima. De todo modo, segundo a advertência de Mill (1848), o 

formulador original do argumento39, a adoção da tarifa ótima só poderia apresentar 

resultados eficazes para determinado país se este detivesse poder de monopólio 

suficiente para influenciar os preços relativos de bens tradeables no mercado 

internacional, situação raramente encontrada no mundo real40.  

 

 Assim, na perspectiva neoclássica, não basta reconhecer que existam forças 

intramercado que desviem o sistema econômico do equilíbrio consistente com a 

eficiência paretiana. É preciso identificá-las corretamente, a fim de evitar que a 

utilização inadequada de um instrumento de política governamental provoque e/ou 

agrave distorções no sistema de preços relativos. Em outras palavras, é preciso saber, a 

priori, se o foco das divergências entre custos privados e sociais provém do mercado 

doméstico ou internacional. 

 

Sendo assim, falhas de mercado geradas internamente devem ser corrigidas 

estritamente por meio da utilização de mecanismos da política econômica doméstica 

(subsídios à produção e/ou à pesquisa e desenvolvimento, treinamento da força de 

trabalho, etc.). A sugestão neoclássica é que, para cada divergência marginal entre 

custos privados e sociais, haveria uma hierarquia de políticas econômicas a serem 

adotadas, começando da ótima (first-best) em direção às sub-ótimas (second-best, third-

 
aprimoramento da qualidade dos produtos, esforço exportador, etc., bem como ameaça de retirada dos 
incentivos caso não houvesse evidência de melhora dos resultados.  
39 Evidentemente, o termo first-best sequer aparece na terminologia utilizada por Mill, mas sim na 
literatura neoclássica de política comercial, sobretudo em Meade (1955), que elaborou pioneiramente a 
teoria do second-best.  
40 Apesar de raro, é possível encontrar alguns casos históricos de aplicação deste requisito de política 
comercial. Embora a aplicabilidade da “tarifa ótima” costume ser normalmente vinculada à política de 
importações, a literatura admite também a possibilidade de ser aplicada por meio da política de 
exportações, pois, afinal, o requisito para que os termos de troca melhorem para o país que a adota é que 
este detenha suficiente “poder de monopólio” no mercado internacional. O exemplo brasileiro mais 
conhecido é o inerente ao Acordo de Taubaté, de 1906, que consistiu na incidência de uma tarifa marginal 
sobre as exportações de café, visando a transferir renda dos consumidores estrangeiros, e, ao mesmo 
tempo, minorar os efeitos adversos dos preços internacionais do café num tempo em que o Brasil era 
praticamente monopolista deste produto no mercado mundial. No entanto, como mostrou Furtado (1959), 
esta política, juntamente com a retenção de estoques excedentes do produto, teve o inconveniente de 
estimular a produção potencial de café no Brasil (além de atrair o interesse de outros produtores 
estrangeiros, como a Colômbia), tornando a crise per se um problema “estrutural”. 
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best, etc.). Quanto mais inapropriados forem os instrumentos adotados para corrigir as 

falhas de mercado existentes, maiores as distorções na produção, ou no consumo, ou no 

mercado de trabalho, ou no setor exportador, etc. (Corden, 1974, pp.28-31). 

  

Assim, por exemplo, não seria sensato, do ponto de vista da eficiência econômica, 

utilizar a política comercial para compensar eventual perda de vantagens comparativas 

em uma situação hipotética em que o custo marginal privado do trabalho excedesse o 

seu custo de oportunidade social. Uma tarifa aduaneira, por exemplo, teria efeitos 

estáticos adversos sobre o mercado doméstico, provocando redução do consumo e 

criando um viés antiexportador. A melhor política neste caso não seria nem mesmo um 

subsídio governamental sobre a produção da indústria (que seria apenas um second-

best), mas sim aquele que incidisse diretamente sobre o custo da mão de obra, que terá 

sido a fonte primária da referida divergência (Corden, 1974, p.29). 

 

3.3.2 Oligopólio, economias de escala e externalidades tecnológicas: os argumentos 

favoráveis a políticas setoriais depois da liberalização comercial 

 

 Um dos poucos consensos existentes nas diferentes correntes teóricas em 

Economia Internacional é a evidência de que as estruturas de mercado dos sistemas 

econômicos capitalistas modernos são caracterizadas predominantemente por padrões 

de concorrência imperfeita  -  mormente o setor manufatureiro. Assim sendo, boa parte 

da literatura sobre liberalização comercial, ao enfatizar os aspectos estáticos 

concernentes à eficiência econômica, sustenta que, além dos efeitos nefastos criados 

pelo excesso de proteção  -  já analisados no item anterior  -  economias que tenham 

sido expostas a longos períodos de proteção terão exacerbado as ineficiências estruturais 

de determinados setores produtivos que, se bem sejam regidos por práticas 

eminentemente oligopolísticas (barreiras estratégicas à entrada de concorrentes 

potenciais, publicidade e propaganda, benefícios associados ao uso de marcas e 

patentes, etc.), estão sujeitos à obtenção de economias de escala, sobretudo aquelas 

derivadas de indivisibilidades tecnológicas. 

 

 De fato, a proteção exagerada e prolongada por décadas a fio, ao provocar excesso 

de entrada de firmas e, por conseguinte, forte fragmentação das fatias de mercado 
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individuais (market-share) em indústrias que se pautam pela proeminência de 

economias de escala em nível de plantas produtivas, acaba levando a maior parte dos 

competidores incumbentes a operar com volumes de produção bem abaixo da escala 

mínima eficiente da planta. Este fenômeno, que passou a ser conhecido na literatura 

como crowd-in41, fica agravado pelo fato de que a baixa competição externa em setores 

oligopolizados acaba permitindo as firmas incumbentes a operar com margens de lucro 

diretas (mark-up) extremamente superiores às vigentes no mercado internacional. Nesse 

caso, o papel fundamental da liberalização comercial é, via maior disciplina exercida 

pela concorrência internacional, pressionar a saída de firmas ineficientes do setor e, 

conseqüentemente, facilitar o alcance da escala mínima eficiente por parte das 

incumbentes finais, mediante o incremento do grau de concentração industrial 

(pressupondo que haverá entradas e saídas da indústria, provocando provavelmente um 

saldo de saídas líquidas de firmas ineficientes).  

 

No entanto, como provocativamente notou Rodrik (1988), as próprias 

ambiguidades inerentes à teoria do oligopólio podem colocar em xeque a precisão dessa 

conclusão.  Com base em estimativas empíricas do grau de concentração industrial 

médio na indústria manufatureira de alguns países em desenvolvimento, em anos 

selecionados das décadas de 1960 e 1970, o autor concluiu que estes apresentavam 

graus médios de concentração bastante superiores (sendo líderes o México, com 73%, e 

Brasil, com 72%) aos de países desenvolvidos como Estados Unidos (40%) e França 

(28%).  Lembrando que grau de concentração não é o único nem o mais relevante 

indicador estatístico para avaliar a conduta e a performance das firmas que atuam nesses 

mercados, Rodrik conjectura que nos países em desenvolvimento, em que pese as 

estruturas industriais se pautarem pelo uso de técnicas intensivas em capital, as 

economias de escala acabariam perdendo importância caso fossem utilizadas técnicas 

poupadoras de capital, ensejadas pelos custos relativos mais baixos da mão-de-obra. O 

problema é que a liberalização comercial pode eliminar o excesso de firmas ineptas, de 

um lado, mas as incumbentes podem não convergir a produção para a escala mínima 

eficiente caso a produção da indústria como um todo se reduza num ritmo relativamente 

maior do que a penetração da importações. De todo modo, esse dilema só pode ser 

 
41 Cf. Horstman e Markusen (1986). 
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elucidado caso a caso, em cada experiência individual de liberalização comercial [ver 

Rodrik (1988, especialmente pp. 111-123)]42.  

 

Conjecturas à parte, pelo menos em perspectiva estática, se na prática as estruturas 

industriais forem caracterizadas pela existência de oligopólios que produzem bens 

diferenciados, cujas plantas estão, ademais, sujeitas à obtenção de economias de escala 

e de escopo na produção, em princípio não haveria qualquer razão econômica para 

justificar o uso de instrumentos de política comercial para incentivar ou protegê-los 

contra a concorrência externa no período pós-liberalização.  Com efeito, caso houvesse 

proteção nesses casos, as firmas, ao defrontarem-se com dificuldades de racionalizar 

suas respectivas plantas em termos globais43, reduziriam fortemente a especialização em 

nível da planta e, por conseguinte, a competitividade internacional emanada do 

aproveitamento de maiores escalas na produção. Numa palavra, seriam reduzidos 

sobremaneira os ganhos de comércio intra-industrial (Neary, 2001, pp.8-9). 

 

No entanto, pelo menos dois argumentos modernos para a proteção da indústria 

local já podem ser considerados rigorosamente amparados pela teoria da política 

comercial: o primeiro, de roupagem mais estática, diz respeito à chamada "política 

comercial estratégica" (strategic trade policy); o segundo, com implicações 

essencialmente dinâmicas,  destaca o uso de políticas comerciais e/ou de incentivos que, 

por fomentar indústrias locais (em geral, de alta tecnologia) capazes de gerar  e difundir 

externalidades tecnológicas e/ou economias dinâmicas de escala, tendem a amplificar os  

efeitos de encadeamento intra e intersetoriais, ao tempo que aceleram o ritmo de 

progresso técnico e de desenvolvimento da economia como um todo.  

 

 

 

 

 

 
42 Apesar dessas observações, o autor reconhece o fenômeno do crowd-in como uma das heranças 
decorrentes do excesso de proteção, com efeitos adversos sobre a eficiência econômica da indústria. Ver 
Rodrik (1988, p.115). 
43 Estamos assumindo implicitamente um mundo em que a concorrência global é dominada pela 
proliferação de firmas multinacionais, responsáveis pela maior parte do comércio mundial de bens 
manufaturados. 
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Política comercial estratégica 

 

 O argumento da política comercial estratégica foi originalmente formulado nos 

artigos já clássicos de Spencer e Brander (1983) e  Brander e Spencer (1985). Dada a 

importância desse caso recente para a proteção de indústrias nacionais, convém apontar 

as principais definições e pressupostos necessários para garantir a validade das 

conclusões normativas do modelo:  

  

a) a indústria é caracterizada por um duopólio em que as firmas doméstica e 

estrangeira competem pelo mercado global; mesmo que exista demanda nos 

respectivos mercados domésticos, esta não é volumosa o bastante para tornar 

rentáveis os fluxos de produção, em virtude das elevadas economias de escala 

requeridas para manter em marcha a operação das plantas; para simplificar ainda 

mais o modelo, pressupõe-se que a demanda doméstica seja igual a zero; 

 

b) trata-se de firmas tipicamente exportadoras, de modo que o fluxo de importações 

é suficientemente exíguo para abalar o grau de competição no mercado 

doméstico; 

 

c) a indústria é estratégica em dois sentidos: primeiro porque, face ao expressivo 

volume de gastos em pesquisa e desenvolvimento (P & D) requerido para 

assegurar a posição dominante dos respectivos players, assegura um fluxo 

contínuo de inovações intrasetoriais;  segundo, porque,  em vista dos 

encadeamentos tecnológicos para frente e para trás, acirra a concorrência e 

impulsiona inovações nas indústrias correlatas; terceiro  -  e como decorrência 

do anterior  - porque difunde spillovers tecnológicos ao longo dessas indústrias, 

potencializando o ritmo de desenvolvimento da economia como um todo44. 

 
44 Essa definição é menos relevante para o argumento da política comercial estratégica propriamente dito 
– conforme será analisado adiante – que para o uso de políticas em prol do aumento da taxa de 
crescimento de longo prazo. De qualquer forma,  é conveniente notar que o conceito moderno de indústria 
estratégica está antes relacionado aos impactos “schumpeterianos” dela decorrentes (isto é, tecnológicos) 
que aos efeitos “keynesianos”  (ou seja, meramente quantitativos em termos de geração de renda e 
emprego no curto prazo). Nessa perspectiva,  podem ser enquadradas no rol de estratégicas indústrias 
como a aeronáutica, microeletrônica e telecomunicações, mas não as automobilística e de bens eletrônicos 
de consumo de tecnologia difundida.  Para se dar uma idéia comparativa das proposições normativas de 
estratégias desenvolvimentistas tradicional e moderna, enquanto no livro clássico de Hirschman (1958),  o 
alvo das medidas de políticas industriais deveria recair preferencialmente em indústrias capazes de gerar  
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d) trata-se de padrão de concorrência eminentemente oligopolístico em que cada 

firma adota comportamento estratégico dominante de tipo Cournot, ou seja, 

escolhe a quantidade produzida necessária para maximizar seu lucro seguindo a 

regra de otimização neoclássica em oligopólio, qual seja, iguala a receita 

marginal RMg ao preço p, independentemente da escolha da rival (cada uma 

assume que o preço da concorrente, ainda que seja fixado individualmente,  é 

assumido como dado);  

 

e) existem dois países (suponhamos, Brasil e Canadá), cujas empresas competem 

pela venda de aeronaves de médio porte (para transporte de até 100 passageiros) 

em terceiros mercados na economia global; o pressuposto fundamental é que o 

governo de um dos países  - digamos do Brasil  -  tem credibilidade e 

informações suficientemente relevantes sobre a estrutura e padrão de competição 

da indústria para fixar um subsídio à exportação do bem e se antecipar ao 

processo de decisão de produção das firmas brasileira e canadense (denominadas 

Embraer e Bombardier, respectivamente); neste caso, dadas as gigantescas 

economias de escala requeridas para tornar rentável a operação da planta, a 

firma brasileira subsidiada seria induzida a produzir antes da decisão de 

produção da rival canadense45. 

 

Isso posto, suponha-se que a Embraer brasileira e sua rival Bombardier concorram 

no mercado internacional pela venda de aeronaves comerciais de médio porte (até 100 

passageiros). Ambas as empresas operam com estruturas de custos e de preços bastante 

                                                                                                                                               
efeitos de encadeamentos quantitativos para frente (forward linkages) e para trás (backward linkages),  
livros como o de Grossman e Helpman (1991), Dosi, Pavitt e Soete (1990), Scherer (1999) e Rodrik 
(1999) priorizam o estímulo a indústrias com potencialidade de criar e difundir inovações.   
45 O restante da apresentação do argumento é uma aplicação do modelo teórico ao conhecido caso real 
ocorrido na década de 90 (séc. XX),  adaptada livremente pelo autor desta tese, com base no exemplo 
original formulado por Krugman (1987). Curiosamente,  por haver exemplificado o argumento para 
política comercial estratégica com uma hipotética guerra concorrencial entre a Boeing e a Airbus neste 
famoso artigo, Krugman acabou sendo ilusória e involuntariamente identificado como o suposto “pai” do 
referido caso para a defesa do protecionismo. Na coletânea de artigos reunidos em seu “Pop 
Internationalism” (ver Krugman, 1996, p. 30), ele  comenta ironicamente que  -  referindo-se ao livro de 
Clyde Prestowitz Jr., “Trading Places: How we Allowed Japan to Take the Lead”, New York: Basic 
Books, 1988  -    “Prestowitz’s central assertion is that the theory of strategic trade policy, which he for 
some reason thinks I invented in a paper about aircraft competition (the actual inventors were James 
Brander and  Barbara Spencer, who never mentioned aircraft), justifies aggressively interventionist trade 
policies”. Com esse comentário, Krugman procurou não somente expor a desinformação de certos 
círculos acadêmicos nos Estados Unidos acerca da literatura recente sobre políticas comerciais, como 
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semelhantes, sendo que conseguem alcançar a escala eficiente da planta (ou seja, 

conseguem minimizar os custos médios de curto e de longo prazos) quando produzem 

entre 150 e 200 aeronaves por ano, ao custo de US$16,5 milhões por unidade produzida. 

 

Embora ambas as empresas possam ser consideradas praticamente duopolistas no 

mercado internacional, a forte concorrência entre elas, bem como a elevada produção 

requerida para que cada uma possa cobrir os custos unitários de produção, frente ao 

tamanho do mercado global, são características que, muitas vezes, assemelham a 

estrutura desse mercado a um monopólio natural.  Nesse caso, o desenvolvimento do 

projeto e a produção de uma nova aeronave estão sujeitos a substanciais economias de 

escala na produção, de modo que o lucro final de cada uma delas depende em parte do 

que tenha feito a outra empresa concorrente. A seguinte matriz de pay-off  (matriz de 

resultados) apresenta os resultados do jogo, em termos de lucros extraordinários (ou 

prejuízos) para ambas as empresas – expressos em US$milhões -, dependendo cada 

resultado das estratégias e reações simultâneas das firmas nesse mercado. 

 

EMBRAER

BOMBARDIER

Produz

Não produz

Produz Não produz

-30

-30

0

0

0

350

350

0

 
 

 

Admita-se, então, que seja econômico apenas uma única empresa produzir a nova 

aeronave, de tal forma que aquela que tenha tomado primeiro a decisão de produzi-la 

acabe induzindo a rival a não fazê-lo46.  Suponha que a Bombardier, ao tomar a decisão 

                                                                                                                                               
também isolar as proposições normativas dela emanada de programas com cunho pesadamente ideológico 
ou nacionalista.  

 

46 No modelo original de Brander e Spencer (1985), embora a indústria seja configurada como duopólio, 
não há menção explícita à hipótese de que o setor tenha características de monopólio natural. Neste caso, 
a decisão de produzir a aeronave por parte de uma das firmas concorrentes,  não necessariamente 
implicaria produção zero por parte da rival. No entanto, a hipótese de indústria assemelhada a monopólio 
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inicial de produzir, em resposta a uma grande encomenda de aeronaves no mercado 

internacional,  consiga, de fato,  induzir a Embraer a não produzir qualquer quantidade 

adicional de aeronaves (isto é, obrigue a empresa brasileira a operar com produção 

zero).  Neste caso, o resultado do jogo estratégico será (Embraer, Bombardier) = (US$0, 

US$350 milhões), ou seja, a Bombardier captaria a totalidade dos lucros extraordinários 

da indústria no mercado internacional. 

 

No entanto, o governo brasileiro, percebendo que a indústria aeronáutica é 

estratégica para o desenvolvimento do país, pode alterar o resultado do jogo, desde que 

consiga anunciar um subsídio crível à empresa brasileira antes que sua rival decida novo 

fluxo de produção de aeronaves. Imagine, então, que o BNDESexim conceda um 

subsídio total de US$35 milhões ao financiamento à exportação de aeronaves,  por meio 

da equalização das taxas de juros brasileiras (em dólares) à taxa de juros internacional, 

conseguindo, com isso, deslocar toda a demanda internacional da Bombardier para a 

Embraer (supondo, evidentemente, que a curva de demanda no mercado internacional 

tenha permanecido inalterada). Com isso, os novos resultados prováveis em termos de 

lucros extraordinários (ou prejuízos) aparecem na matriz de pay-offs seguinte, mas, 

dadas as hipóteses do jogo, apenas um será concretizado: (Embraer, Bombardier) = 

(US$385 milhões, US$0)47.  

 

EMBRAER

BOMBARDIER

Produz

Não produz

Produz Não produz

-30

5

0

0

0

385

350

0

 

                                                                                                                                               
natural não modifica, em essência, o resultado do modelo original, qual seja, o de que a decisão 
estratégica de uma das firmas de produzir antes que a outra concorrente do outro país o faça implica a 
redução da produção e a transferência de parcela dos lucros extraordinários desta última para a que tomou 
a decisão de produzir primeiro. Ver também Krugman (1987, pp. 134-137) e Helpman e Krugman (1989, 
pp. 88-97).     

 

47 Note que, com a “política comercial estratégica”, o governo brasileiro consegue alterar as 
características inicialmente estáticas do jogo numa estrutura seqüencial dinâmica em que o embate 
competitivo entre as firmas mais se assemelha ao comportamento estratégico de tipo Stackelberg. 
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 Assim sendo, Brander e Spencer (1985), ainda que assentados na teoria do 

second-best,  demonstram a proposição básica de que, dados os pressupostos e hipóteses 

do modelo, um subsídio à exportação do bem será inequivocamente ótimo, porque:  i) 

reduz o preço internacional do produto em questão;  ii) aumenta o lucro supra-normal da 

firma doméstica às custas da redução das rendas extraordinárias excedentes da firma 

estrangeira (profit-shifting)48.  É preciso ressaltar que o objetivo da política comercial 

estratégica não é necessariamente entrar em guerra comercial bilateral com países 

estrangeiros, mas preservar indústrias onde a concorrência imperfeita existente e a 

presença de gigantescas economias de escala envolvidas  - não bastasse sua inequívoca 

vocação para desencadear efeitos de spillovers, fomentando economias de 

aglomeração49  - condicionam o posicionamento estratégico inicial da (s) firma (s) de 

um país, tornando o próprio jogo per se entre os parceiros desigual.  

 

 Como salientam Helpman e Krugman (1989, p.92), seria equivocado interpretar o 

aspecto profit-shifting decorrente do subsídio governamental como uma prática 

neomercantilista, uma vez que "o ponto central é que este caso para intervenção no 

comércio internacional é justificado pela divergência entre o retorno privado marginal 

e o retorno social marginal",  requerendo, portanto, que o governo passe a atuar 

ativamente, antecipando-se à decisão das firmas envolvidas e fechando o gap 

competitivo existente entre elas.  Nesse caso, o papel fundamental do governo é 

promover a exportação valendo-se da concessão de um nível ótimo de subsídios que, 

respeitados os esforços tecnológicos da(s) firma(s) doméstica(s), assegure sua liderança 

no mercado global.   

 

 Após a publicação dos trabalhos seminais por Brander e Spencer, uma profusão de 

artigos foi publicada sobre o tema50.   Helpman e Krugman (1989, pp. 97-102), por 

exemplo, demonstraram que, se as firmas se guiam por estratégias competitivas 

dominantes à la Bertrand  –  ou seja, competem por preços  -  em vez do subsídio à 

exportação, a política ótima seria uma tarifa sobre a exportação.    

 

 
48 Ver a demonstração matemática da proposição em Brander e Spencer (1985, pp.87-88). 
49 Este ponto será objeto da próxima subseção. 
50 Além do polêmico artigo de Krugman (1987) e da elegante réplica de Bhagwati (1989), ver também 
Brander (1995), Maggi (1996) e  Leahy e Neary (2001).  
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Num dos mais recentes papers sobre a eficácia da política comercial estratégica,  

Leahy e Neary (2001), além de confirmarem os resultados anteriores,  aplicam a 

hipótese de concessão de um subsídio ao investimento a diversas estratégias em 

oligopólio,  para concluírem que este instrumento se revela tão robusto como regra de 

política ótima a ponto de quase valer como caso geral.   Esta conclusão, ao menos, não 

colide com um problema de ordem prática: o fato de o subsídio ao investimento, 

notadamente aos gastos em pesquisa e desenvolvimento (P &D), ser um dos poucos 

mecanismos de política industrial aceito pela ordem multilateral regida pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC). De fato, a experiência internacional tem 

revelado uma preferência, por parte da maior parte dos países em desenvolvimento,  por 

subsídios diretos ao investimento, quer por meio de créditos diretos ou renúncia fiscal 

(ao pagamento de impostos sobre o lucro, sobre valor agregado, etc.), quer por meio de 

subsídios à P & D propriamente ditos51.  

 

O argumento das externalidades e as políticas ativas em prol do desenvolvimento 

econômico 

 

 O reconhecimento da importância exercida pelas economias externas positivas é 

bastante tradicional na teoria econômica, remontando a Marshall que, nos seus 

Princípios de Economia (1890),  ressaltava que  

 

“um crescimento da escala geral de produção naturalmente aumenta as economias não 

dependentes diretamente do porte individual das casas de negócio. As mais importantes 

resultam do crescimento dos ramos de indústria conexos, os quais se ajudam 

mutuamente, seja porque centralizados na mesma localidade, seja em qualquer caso 

porque se utilizam das facilidades modernas de comunicação oferecidas pelo 

transporte a vapor, pelo telégrafo e pela imprensa”(p. 267).  

 

 Este conceito,  ao qual Marshall conferia caráter essencialmente dinâmico, foi 

sendo paulatinamente reelaborado por Young (1928),  Rosenstein-Rodan (1943), 

Scitovsky (1954) e, principalmente, Hirschman (1958), que o incorporou como hipótese 

nuclear em seu modelo estratégico de desenvolvimento econômico. 

 
51 Ver estudo realizado pelo International Data Corporation (2001) sobre a prática internacional de 
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 Embora o argumento nunca tenha perdido força como um dos motores plausíveis 

para explicar o ritmo de desenvolvimento entre indústrias correlatas e, dependendo dos 

efeitos conexos, do próprio ritmo de desenvolvimento da economia como um todo, o 

fato é que, com as novas teorias de crescimento endógeno  –  no campo ortodoxo52  -  , 

com o revigoramento das teorias neoschumpeterianas sobre desenvolvimento 

econômico,  -  na abordagem heterodoxa53  -  ou mesmo com os trabalhos de Porter 

(1985, 1990) realçando o conceito de “competitividade sistêmica”  -  na área de 

Administração  -,  a hipótese da existência de externalidades positivas ganhou ainda 

maior fôlego, sobretudo porque a ênfase recaiu nas economias externas que se 

manifestam pela disseminação de inovações tecnológicas ao longo de atividades com ou 

sem canais de ligação entre cadeias produtivas.  

 

 Dada a abrangência do conceito, é possível identificar quatro formas principais 

com que se manifestam os efeitos de economias externas positivas:  i) pelo incremento 

do valor adicionado agregado resultante do adensamento de cadeias produtivas conexas, 

à medida que investimentos em determinadas indústrias produzem efeitos  de 

encadeamento para frente e para trás, quer em termos intra, quer em termos 

intersetoriais54;  ii) pela difusão de progresso tecnológico emanado das indústrias de alta 

tecnologia   -  consideradas criadoras de inovação, par excellence  -  para segmentos 

conexos igualmente intensivos em conhecimento e tecnologia e, daí, para os demais 

setores da atividade econômica55;  iii) pelas conexões entre ciências básicas e aplicadas 

que se manifestam por meio de canais diversos como Universidades/Universidades, 

Universidades/laboratórios empresariais de P & D ou mesmo empresas/empresas56;  iv) 

pela disseminação de economias de aglomeração industriais (“clusters”) impulsionadas 

pela localização de indústrias intensivas em escala e/ou elevado potencial inovador em 

determinado espaço econômico-geográfico57. 

 

 
concessão de incentivos governamentais no setor de semicondutores. 
52 Os trabalhos seminais são de Romer (1986, 1990) e Lucas (1988), mas no de Grossman e Helpman 
(1991) a hipótese é extendida para o contexto de economias “globalizadas”. 
53 O trabalho mais completo nesta abordagem é o de Dosi, Pavitt e Soete (1990). 
54 Cf. Hirschman (1958). 
55 Cf. Dosi, Pavitt e Soete (1990), Grossman e Helpman (1991) e Freeman e Soete (1997). 
56 Cf. Nelson (1996). 
57 Cf. Krugman (1991). 
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 Evidentemente, a mera identificação de qualquer uma dessas fontes de 

externalidades positivas não ampara per se o apoio governamental a indústrias em que 

as mesmas estejam presentes. No entanto, levando-se em conta a importância das 

indústrias intensivas em tecnologia para o desenvolvimento econômico nacional, pelo 

menos uma hipótese forte reforça a conclusão normativa de que as atividades inovativas 

nem sempre deveriam ficar ao sabor do livre jogo das forças de mercado:  a de que, em 

virtude do elevado grau de incerteza e risco quanto à possibilidade de captura parcial ou 

total dos sunk costs inerentes ao esforço inovador pregresso em termos de lucros  

extraordinários futuros,  o total dos gastos empreendidos pelas firmas domésticas com  

P & D  pode direcioná-las para uma uma posição subótima, quando comparada à média 

internacional em indústrias congêneres58.  Neste caso, não obstante qualquer uma das 

fontes de externalidades listadas no parágrafo anterior possa influenciar a taxa de 

crescimento da economia no longo prazo,  apenas a (ii) configuraria um caso imediato 

para a adoção de políticas industriais ativas59. 

 

 Sendo assim, em perspectiva ampla, o papel do Estado é criar um ambiente 

institucional propício à criação e difusão de inovações no âmbito das atividades 

produtivas, de modo a potencializar a taxa de crescimento de longo prazo da economia 

como um todo.  Em perspectiva mais restrita,  no entanto, como são os setores de alta 

tecnologia que detêm o maior potencial para gerar e difundir inovações,  mas os sinais 

de mercado tendem a produzir uma alocação ineficiente de recursos para este fim, a  

hipótese de existência de economias externas dinâmicas reforça sobremaneira o 

argumento em prol de políticas industriais verticais favoráveis àquelas indústrias.  Em 

 
58 Uma das razões que levam as firmas a se pautarem por gastos subótimos em P & D está relacionada ao 
fato de que grande parte dos resultados dos esforços inovadores acabam sendo apropriados por firmas 
rivais da indústria ou de setores correlatos, em virtude do transbordamento das externalidades 
tecnológicas para além dos limites da empresa que lançou a inovação [Arrow (1962)]. No entanto, é lícito 
ponderar que, nas atividades em que é reduzida a possibilidade de inovar por engenharia reversa (como 
em indústrias altamente sofisticadas em conhecimento e tecnologia, tais como a aeroespacial e de 
equipamentos de telecomunicações), os gastos em P & D estão fortemente correlacionados com a total 
apropriabilidade dos lucros extraordinários. 
59 Como ressalta Krugman (1988), o argumento “popular” para a defesa de políticas verticais favoráveis a 
setores que maximizam o valor adicionado não merece amparo analítico,  uma vez que,  por serem,  em 
geral,  fortemente intensivas em capital e requererem elevada taxa de capital-produto, o incremento dos 
investimentos nessas indústrias pode não apenas aumentar o desemprego, como também reduzir o 
crescimento econômico. A idéia de encadeamentos para frente e para trás pode ser importante, mas, pelas 
mesmas razões anteriores, nem sempre uma indústria com elevado potencial indutor de setores correlatos 
é a mais adequada para promover o crescimento e o emprego em níveis sustentáveis a longo prazo [ver 
Krugman, 1988, pp. 268-272]. Quanto às fontes (iii) e (iv),  em grande parte dos casos (embora não 
necessariamente) estão relacionadas à forma de externalidade (ii).  
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outras palavras, por serem consideradas as atividades mais dinâmicas da economia, as 

indústrias de alta tecnologia acabam por merecer um papel privilegiado por parte do 

poder público, sob pena de comprometer o potencial de desenvolvimento econômico 

nacional. 

 

 Entretanto, se a ineficiência do funcionamento do mercado na alocação de um 

fluxo ótimo de recursos para P & D reforça o argumento teórico para a implementação 

de políticas industriais nas indústrias tecnologicamente mais dinâmicas,  por outro lado, 

não se encontram no referencial analítico indicações claras do instrumento mais 

adequado para evitar que o custo social da proteção no curto prazo exceda os benefícios 

sociais no longo prazo.  Apesar disso, o recurso à análise das transformações recentes 

do progresso técnico, da mudança das estratégias das empresas multinacionais e das 

experiências recentes de industrialização em países em desenvolvimento, em 

perspectiva comparada, podem fornecer as pistas mais seguras para encontrar os 

instrumentos de política econômica convenientes para este objetivo. 

 

 As notórias mudanças ocorridas na economia mundial desde o início da década de 

80 do século passado  -  dentre as quais figuram como mais importantes a transição (e 

posterior hegemonia) para o novo paradigma tecno-econômico baseado nas tecnologias 

microeletrônica e da teleinformação60,  a forte liberalização global que se lhe seguiu e, 

como decorrência de ambas,  uma guinada nas estratégias das empresas multinacionais, 

as quais, antes orientadas predominantemente para a obtenção de vantagens com a 

exploração do mercado interno potencial dos países hospedeiros, passam a ter como 

alvo a busca de oportunidades de lucro no espaço econômico internacional61  -  

tornaram praticamente inócuos mecanismos de proteção clássicos como o uso de 

restrições quantitativas, tarifas de importação elevadas, reservas de mercado, etc.  

Nessas circunstâncias, o recurso puro e simples aos instrumentos básicos da política de 

comércio exterior, como o uso de quotas de importação ou tarifas aduaneiras muito 

elevadas , além de criar as distorções de curto e médio prazos conhecidas  -  aumento 

 
60 Cf. Perez e Soete (1988). 
61 A maior parte das plantas industriais de setores de alta tecnologia operadas por filiais de firmas 
multinacionais em países em desenvolvimento conserva características tecnológicas praticamente 
idênticas às demais plantas em operação (normalmente em número reduzido, haja vista as expressivas 
escalas de produção requeridas) na economia global. Isso significa que os custos iniciais de adaptação da 
tecnologia, extremamentes elevados até o final dos anos 70, foram sendo paulatinamente reduzidos,  a 
partir da década de 80, para alcançarem os níveis inexpressivos no início do século XXI. 
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dos preços domésticos e redução do consumo nacional dos bens cujas indústrias se 

beneficiam da proteção  -,  pode também desencorajar a busca de inovações, 

comprometendo,  portanto, o objetivo principal da proteção, qual seja, o de fomentar 

economias externas com a disseminação de progresso técnico.  

 

 Sendo assim, as medidas mais adequadas para “proteger” indústrias de alta 

tecnologia nos países em desenvolvimento seriam aquelas que, consoantes com os 

acordos multilaterais assinados no âmbito da OMC, induzissem efetivamente a 

substituição de importações,  mas  fomentasse, ao mesmo tempo, o esforço inovador, a 

disseminação de spillovers tecnológicos para o restante das atividades econômicas e o 

fluxo de exportações em alguns segmentos.  Essas metas, ainda que pareçam 

ambiciosas, podem ser facilmente alcançadas a longo prazo e, algumas, até mesmo a 

médio prazo, por parte de determinados países em desenvolvimento como o Brasil. 

 

 Com efeito, um dos fenômenos mais observados no comércio internacional na 

última década é o da fragmentação e desintegração vertical da produção à escala 

global62. Os dados confirmam essa tendência de expressivo grau de “especialização 

internacional intra-produto” tanto em indústrias tradicionais, como a têxtil,  de 

aparelhos eletrodomésticos e calçados,  como nas de média-alta e alta tecnologias, como 

a de equipamentos de transporte, máquinas industriais, química, bem como produtos e 

componentes eletrônicos63.   No entanto,  para países em desenvolvimento de 

dimensões continentais como o Brasil, são as indústrias de maior grau de sofisticação 

tecnológica que, por requererem expressivas escalas mínimas de produção já a partir das 

etapas iniciais de operação das plantas,  oferecem as maiores oportunidades não 

somente para substituir importações de forma eficiente, como também para -  haja vista 

a forte “globalização” ali presente  -  fomentar exportações. 

 

 
62 A propósito desse fenômeno, Grossman e Helpman (2001, p.1) mencionam o Relatório da OMC de 
1998, que disseca a globalização da produção de um automóvel de passeio de marca norte-americana: 
“30% do valor do automóvel são gerados no processo de montagem efetuado na Coréia do Sul; 17,5% 
são atribuíveis à produção de componentes de tecnologia sofisticada no Japão; 7,5% são referentes a 
design projetado na Alemanha; 4%, a peças secundárias produzidas em Taiwan e Cingapura; 2,5% são 
relativos a projetos de marketing e publicidade & propaganda confeccionados no Reino Unido; e 1,5%, 
correspondentes a processamento de dados realizados na Irlanda e Barbados. Ou seja, apenas 37% do 
valor do automóvel são gerados, de fato, nos Estados Unidos”. 
63 Ver, a respeito, Audet (1996), Campa e Goldberg (1997), Hummels et alii (2001) e Yeats (2001). 
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Diante do grau de internacionalização que caracteriza grande parte do setor 

manufatureiro nos países em desenvolvimento (e o Brasil, particularmente, não é 

exceção à essa regra),  o custo e o risco econômicos associados a estratégias de 

desenvolvimento capitaneadas por indústrias nacionais de alta tecnologia são 

extremamente elevados.  Apesar disso, levando-se em consideração as evidências 

anteriormente mencionadas, observa-se também uma tendência de maior acirramento da 

competição das empresas multinacionais pela escolha do espaço econômico-geográfico 

mais adequado para tornar efetiva a maximização de seus respectivos lucros no longo 

prazo. Em se tratando de indústrias intensivas simultaneamente em conhecimento, 

tecnologia e escala, figuram como fatores essenciais para a tomada de decisão acerca do 

país a ser escolhido para a localização de plantas industriais (incluindo, em alguns 

casos,  parte dos laboratórios de P & D) o tamanho do mercado,  a possibilidade de 

minimizar os custos de desenvolvimento e aplicação da tecnologia  - determinados, por 

sua vez,  fundamentalmente, pelo volume e qualidade dos serviços existentes de infra-

estrutura de telecomunicações e transporte  - , o nível educacional da população em 

sentido amplo, bem como o ambiente institucional vigente (como, por exemplo, a 

solidez das instituições políticas e jurídicas,  além de baixo índice de corrupção)64  65. 

 

 A experiência internacional tem mostrado que, em virtude dos custos muito 

elevados associados à montagem das plantas industriais em determinados segmentos de 

alta tecnologia, como semicondutores, componentes eletrônicos e equipamentos de 

telecomunicações,  aliadas à disputadíssima competição global,  alguns tipos de 

incentivos públicos têm-se revelado decisivos na escolha final, uma vez ponderados os 

demais fatores determinantes da localização, consoante o parágrafo anterior.  Embora 

fuja ao escopo desta subseção examinar, em perspectiva comparada,  os instrumentos de 

política industrial adotados pelos países em desenvolvimento no período recente, vale a 

pena lembrar que, pelo menos, dois são amparados pela moderna teoria da política 

comercial para lidar com os problemas que emergem em indústrias sujeitas a economias 

 
64 Cf. Grossman e Helpman (2001, pp.2-4). 
65 Evidentemente, o peso maior de um ou outro fator dependerá de uma análise cada caso. Ainda assim, 
como lembra Krugman [1997, citado por Ruane e Görg (2000)], a nova geografia econômica mundial tem 
revelado uma tendência de deslocamento para países periféricos de determinados segmentos de alta 
tecnologia em que os custos de transporte são marginais em relação ao custo total.  A entrada de 
expressivo número de empresas norte-americanas do complexo eletrônico na Irlanda e a montagem e 
operação da planta da INTEL destinada à produção de semicondutores para produção de semicondutores 
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externas positivas66: os incentivos governamentais ao investimento propriamente dito 

(quer por meio de créditos subsidiados propiciados por agências de fomento estatais, 

quer por meio de isenção temporária de impostos sobre o lucro das companhias na etapa 

necessária para o retorno dos investimentos); e as subvenções  públicas a despesas   de  

P & D. 

  

 A utilização do primeiro instrumento é justificada pela existência de falhas no 

mercado de capitais dos países em desenvolvimento, cujos fundos privados quase 

sempre se mostram indispostos a financiar investimentos em indústrias de alta 

tecnologia, os quais, em virtude dos gigantescos custos fixos iniciais, requerem vultosas 

somas de recursos67.   A concessão de subvenções públicas destinadas a gastos privados 

ou de instituições governamentais em pesquisa e desenvolvimento,  por seu turno já foi 

justificada nesta subseção, cabendo apenas analisar a principal condição necessária para 

sua eficácia.  Como lembra Grossman (1990a, p.107),  concessões de recursos públicos 

para P & D podem ser eficazes para  disseminar  externalidades positivas,  sem 

necessariamente compensar prováveis implicações negativas, sobretudo as inerentes aos 

elevados custos de oportunidade envolvidos na alocação de tributos governamentais. No 

entanto, o problema é eliminado, desde que, com a propagação dos spillovers 

tecnológicos,  os benefícios sociais de longo prazo superem os custos sociais de curto e 

médio prazo associados aos aumentos de impostos requeridos para a subvenção pública 

de gastos com inovações, o que parece ser o resultado mais provável de acordo com as 

evidências empíricas disponíveis68. 

 

 
 
 
 
 
 

 
na Costa Rica são os casos mais conhecidos da década de 1990 que confirmam essa conclusão. Ver, a este 
respeito, Ruane e Görg (2000) e Larrain, Lopez-Calva e Rodriguez-Clare (2000). 
66Corden (1974, em 2a. ed. atualizada pelo autor em 1997, pp.158-160),  Krugman (1984, 1987a e 1988),  
Brander (1986), Spencer (1986) e Grossman (1990a) analisam minuciosamente o caso para concessão de 
benefícios públicos, tendo em vista o problema da não-apropriabilidade total dos gastos com inovações. 
Neary (2001) faz um excelente survey sobre os casos teoricamente aceitos para proteção, incluindo o das 
externalidades.   
67 Cf. Corden (1974, p.159). 
68 Apenas para citar algumas, Cf. Jaffee (1984), Bernstein (1988) e Dosi, Pavitt e Soete (1990). 
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3.4. A propósito de críticas (e réplicas) aos argumentos modernos para políticas 

industriais verticais 

 

 Em seu polêmico ensaio “Is  Free Trade Passé?”, no qual expõe e defende os 

novos argumentos para a implementação de políticas industriais setoriais, Krugman 

(1987) encarregou-se também de antecipar as principais críticas a que estariam sujeitas 

as implicações normativas deles decorrentes.  Em linhas gerais, essas críticas, que 

poderiam ser resumidas em três, podem ser facilmente refutadas, conforme procurarei 

discutir de maneira bastante breve nos itens a seguir. 

 

. “Não é possível mensurar os efeitos decorrentes das externalidades positivas”  

 

 Esta crítica está relacionada à grande dificuldade de avaliar precisamente o 

montante futuro de benefícios gerados por economias externas, expressos em unidades 

monetárias a preços constantes.  Como admite Krugman  (1987, p. 139), em verdade, 

“ninguém realmente sabe se cada dólar gasto pelo governo em subvenções à P & D no 

setor de semicondutores gerará dez centavos de dólar ou dez dólares”. No entanto, essa 

dificuldade não tem qualquer ligação com os modelos teóricos, cujos resultados 

inquestionáveis sugerem que uma postura passiva pode pôr em xeque o próprio 

desenvolvimento econômico de um país.  

 

Além disso, não bastassem as evidências empíricas disponíveis dando conta dos 

benefícios reais decorrentes da disseminação de economias externas, não há qualquer 

indicação precisa de que apenas a liberalização comercial assegure per se taxas de 

crescimento que elevem efetivamente a renda real per capita do país no longo prazo. A 

propósito, num livro recente contendo resultados de programas de reformas econômicas 

para um conjunto selecionado de países em desenvolvimento,  Rodrik (1999) conclui 

que os que mais conseguiram prolongar um ciclo de expansão econômica após a 

liberalização comercial foram justamente aqueles onde se constatou maior incremento 

da taxa de investimento e ritmo mais acentuado de progresso técnico.  
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. “A proteção de uma indústria implica desvio de recursos econômicos dos demais 

setores da atividade produtiva” 

 

 O teor deste tipo de crítica está de alguma forma relacionado ao argumento teórico 

liberal de que a política econômica lato sensu deve se guiar pela neutralidade com 

respeito à concessão dos incentivos públicos entre os diferentes setores da atividade 

produtiva, conforme já analisado neste capítulo. No entanto, de acordo com a discussão 

analítica desta última subseção, uma vez que nem todos os ramos industriais são 

idênticos quanto à capacidade de fomentar renda e emprego e, sobretudo, progresso 

técnico,  nem sempre devem receber igual tratamento por parte das políticas públicas.  

 

Nessa perspectiva, o complexo eletrônico e a indústria aeronáutica, por exemplo, 

não devem ser identificados como setores quaisquer, mas como uma diversidade de 

segmentos de média, média-alta e alta tecnologias com significativa capacidade média 

para fomentar o ritmo de crescimento da economia como um todo. Essa característica 

não requer que a “proteção” destes e demais indústrias assemelhadas seja efetuada 

necessariamente com os instrumentos da política comercial.  Ao contrário, como já 

analisado ao longo do presente capítulo, dado o ritmo de progresso técnico recente nas 

indústrias de alta tecnologia, suas respectivas taxas de proteção efetiva, ainda que  

devam ser diferenciadas em relação aos setores tradicionais, devem ser mantidas num 

nível moderado vis-à-vis o índice de proteção médio da economia como um todo.   

 

Em suma, com relação à crítica dos efeitos da proteção sobre o “equilíbrio geral” 

do processo de alocação dos recursos econômicos, uma regra de bolso deve ser, uma 

vez mais, enfatizada: a promoção de indústrias de alta tecnologia só é justificada à 

medida que os ganhos delas derivados mais do que compensem a longo prazo as perdas 

dos setores relativamente prejudicados no curto e médio prazos. Como as chances de 

que isso ocorra são bastante elevadas, não há por que temer a transferência de renda de 

uns setores para outros na economia. 

 

 

 

 



 154

 

. “A proteção contribui para a proliferação de atividades improdutivas e grupos 

empresariais rentistas (rent-seeking) à custa do Estado”  

 

 Esta crítica tem origem no conhecido artigo de Anne Krueger (1974) a respeito de 

décadas de protecionismo na Índia. Depois de mensurar os custos exagerados da 

proteção neste país, a autora concluiu que a maior parte do excedente acabava sendo 

apropriado pelos grupos empresariais de mais baixa produtividade,  sob forma de quase-

rendas que se perpetuavam graças às benesses do Estado.  Ainda que este seja um risco 

provável do protecionismo, a crítica não está vinculada apenas à teoria, mas também à 

economia política da proteção, ou mesmo com as diferentes experiências dos países na 

execução de medidas de política industrial.  Neste caso, não se podem generalizar para 

todos os países as conseqüências perversas decorrentes das relações Estado-setor 

privado. Isso significa afirmar que, na comparação de experiências tão díspares como a 

aplicação histórica do argumento para a proteção da indústria nascente na Índia e na 

Coréia do Sul, por exemplo, a ação estatal, neste último caso,  revelou ser bem mais 

eficaz para exigir dos setores protegidos  -  sob pena de retirada dos benefícios 

concedidos  -  performances variadas como incremento de produtividade, redução de 

custos, melhora de qualidade e esforço exportador,  conseguindo, portanto, praticamente 

anular a possibilidade de aparecimento de atividades rent-seeking69. 

 

 Da mesma forma, não faz qualquer sentido espelhar-se na experiência pregressa 

de proteção exagerada que vigorou no Brasil, particularmente nos anos 70 e 80  -  que 

em muitos aspectos mostrou maior semelhança com o caso indiano que com o coreano  

-  para assegurar peremptoriamente que os erros serão repetidos no futuro.  Embora 

evidentemente exista esta possibilidade, o risco pode ser evitado, desde que nos 

documentos oficiais em que constem as medidas de política industrial que já estão ou 

venham a ser implementadas fiquem bastante claras todas as sanções a que estarão 

sujeitos os grupos que deixarem de cumprir as exigências cobradas pelo poder público.  
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Conclusão 

 

 Este capítulo procurou mostrar que países em desenvolvimento em que o  

processo de industrialização tenha sido conduzido por décadas seguidas de 

protecionismo conseguem, em geral, extrair diversos benefícios da liberalização 

comercial. Entre os principais, destacam-se: 

 

a) a eliminação das maiores fontes de distorções produzidas por barreiras não-

tarifárias e tarifas aduaneiras elevadas, que afetam negativamente o nível de 

consumo doméstico e a eficiência econômica; 

 

b) a disciplina imposta pela maior exposição à concorrência estrangeira aos grupos 

empresariais locais, que se vêem pressionados a introduzir métodos produtivos 

e/ou organizacionais mais convergentes com o padrão internacional; 

 

c) a redução do poder de monopólio nas indústrias caracterizadas por maior  

concentração econômica, bem como a eliminação de firmas excedentes nos 

setores em que a maior eficiência microeconômica dependa fortemente do 

melhor aproveitamento de economias de escala; 

 

d) a ampliação dos canais de acesso à tecnologia, sobretudo quando esta já se 

encontra incorporada nos bens de capital que passarão a ser importados; 

 

e) o aumento da produtividade média da economia em termos estáticos. 

 

Entretanto, se existem fortes evidências de que a liberalização comercial melhora 

a eficiência da economia em termos estáticos70 -   que se expressa, sobretudo, no 

incremento e diversificação do fluxo de bens importados a preços relativos mais baixos 

que os produzidos no mercado local  -, o mesmo não se pode afirmar acerca dos 

prováveis ganhos dinâmicos, particularmente aqueles associados ao incremento da 

 
69 Essa conclusão está comprovada, com riqueza de detalhes, no trabalho clássico de Amsden (1989) e no 
livro originado da tese de doutorado de Moreira (1995). 
70 Note que, a rigor, nenhum dos benefícios listados nos itens do parágrafo anterior garante 
necessariamente ganhos em termos da mudança dinâmica da composição dos fluxos de comércio, nem 
tampouco da ampliação das taxas de crescimento do país, no longo prazo. 
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renda real per capita de longo prazo do país.  Com efeito, mesmo sob a ótica 

estritamente teórica,  a liberalização comercial introduzida em países onde existam gaps 

tecnológicos significativos em relação ao estado da arte, por desviar assimetricamente a 

alocação de recursos da economia em direção aos setores intensivos em trabalho de 

baixa qualificação,  tende a reduzir a eficiência da economia em termos dinâmicos, 

afetando adversamente, como conseqüência,  o ritmo de crescimento econômico a longo 

prazo [ver Grossman e Helpman (1991, cap.9)].  Se isso não bastasse, é sempre 

conveniente relembrar que as evidências empíricas não comprovam qualquer correlação 

significativa entre liberalização comercial e desenvolvimento econômico71.  

 

 Nesse sentido, temos de concordar com Rodrik que, numa nota recente preparada 

para a Conferência Européia do Banco Mundial, realizada em junho de 2000, em Paris, 

perguntava se apenas a “integração econômica dos países periféricos à economia 

mundial poderia atuar como substitutivo a uma estratégia de desenvolvimento”.  De 

acordo com as principais hipóteses teóricas discutidas neste capítulo, a resposta é 

negativa. Isso não significa propor nem a retomada dos mecanismos de política 

industrial que vigoraram nos principais países em desenvolvimento latino-americanos 

durante o auge do modelo de substituição de importações, nem mesmo a utilização de 

incentivos à produção local reportando-se à utilização de instrumentos da política 

comercial que acarretem fortes restrições à importação.   

 

 Ao contrário, os mecanismos de política industrial, ainda quando sejam de corte 

setorial, devem recair preferencialmente sobre as várias formas possíveis de incentivo 

ao investimento, como subsídios ao crédito, subvenções a despesas em P & D, reduções 

e/ou eliminação temporária de tributos, compras governamentais, entre outros.  Essas 

medidas, além de não criar fortes distorções de caráter microeconômico,  têm, em 

grande parte dos casos, consonância com as regras multilaterais acordadas no âmbito da 

OMC.   

 

É sempre bom lembrar, todavia,  que os frutos do desenvolvimento que venham a 

ser colhidos a partir do estímulo a indústrias mais dinâmicas estão também sujeitos a 

razoável grau de incerteza.  No entanto, longe de sugerir uma postura inativa, esta 

 
71 Rodriguez e Rodrik (2000), num magnífico survey sobre os trabalhos empíricos disponíveis, 
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conclusão serve apenas para alertar que a concessão de incentivos públicos deve não 

apenas se pautar pelas conclusões rigosamente extraídas da teoria econômica, mas 

também submeter os prováveis beneficiários a três exigências a constar 

obrigatoriamente nos documentos oficiais: i) o incentivo deve ser temporário;  ii) haverá 

compromissos relativos a resultados econômicos, como eficiência produtiva, padrão de 

qualidade, compromisso exportador, etc.;    iii) haverá sanções pecuniárias e criminais 

caso não seja justificado o descumprimento de metas previamente acertadas. 

 

Embora o capítulo não se tenha proposto discutir o caso brasileiro em particular, 

ele procurou mostrar, ainda assim, que existem justificativas bastante sólidas para 

respaldar a necessidade de intervenção estatal em prol de setores industriais específicos, 

mesmo num cenário pós-liberalização comercial. Até porque, como a discussão sobre 

política industrial no Brasil, quando não crivada pela disputa ideológica, acabou 

estigmatizada tanto pelas correntes teóricas filiadas a um “neoclassicismo” cego quanto 

por determinadas esferas governamentais, ao longo de toda a década passada, este 

capítulo pretendeu também contribuir para a retomada desse debate extremamente 

relevante para o futuro da sociedade brasileira. 

 
demonstram de forma contundente a referida inexistência de correlação. 
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PARTE II 

LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA: A 

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

 No decorrer de sua formação histórica capitalista, a economia brasileira -   

repetindo a experiência de desenvolvimento de boa parte das chamadas economias de 

industrialização retardatária  -  experimentou tanto uma fase de práticas de livre-

comércio (do final do século XIX até a Grande Depressão da década de 1930), quanto 

um longo período de execução de políticas protecionistas (cujas práticas mais efetivas 

vigoraram entre meados da década de 1950 e o final dos anos de 1980).  A partir do 

início dos anos de 1990, o processo de liberalização comercial provocou uma ruptura do 

aparato de proteção vigente na economia brasileira. 

 

 A segunda parte desta tese, composta de dois capítulos, pretende cumprir os 

seguintes objetivos básicos: de um lado, analisar o desenho, a implementação e os 

desdobramentos do processo de liberalização comercial no Brasil, confrontando, sempre 

que possível, a experiência brasileira com as recomendações presentes na literatura 

teórica sobre reforma comercial (capítulo IV); de outro lado, apresentar e comentar 

criticamente as principais evidências empíricas concernentes aos impactos da 

liberalização comercial brasileira, especialmente a evolução da eficiência técnica,  da 

alocação de recursos e do padrão de comércio, bem como alguns aspectos inerentes à 

eficiência dinâmica. Essas evidências empíricas (analisadas no capítulo V) serão, na 

medida do possível, confrontadas com as hipóteses tentativas, já descritas na Introdução 

desta tese.      
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CAPÍTULO IV 

A LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA: CONCEPÇÃO, 

IMPLEMENTAÇÃO E DESDOBRAMENTOS 

 

 
 

Introdução 

 

 Este capítulo descreve e analisa a concepção e a adoção dos principais 

instrumentos concernentes ao processo de liberalização comercial brasileira,  mormente 

aqueles que levaram a cabo a substituição de um regime de proteção doméstica 

predominantemente caracterizado pela presença de barreiras não-tarifárias (quantitativas 

e administrativas) por um sistema em que o aparato protecionista passou a ser regido 

preferencialmente por tarifas aduaneiras. A maior parte dos indicadores que serão 

apresentados neste capítulo servirá apenas para delimitar estas duas fases principais, 

tornando possível elucidar e identificar as mudanças ocorridas entre os períodos pré e 

pós-liberalização comercial no Brasil. Sendo assim, as evidências empíricas mais 

intimamente relacionadas aos impactos deste processo sobre a eficiência da economia 

brasileira, em seus aspectos estáticos e dinâmicos, ficarão reservadas para o capítulo V. 

 

 O capítulo se desdobra em dois blocos de seções principais: o primeiro reconstitui 

e analisa criticamente a estrutura de proteção erigida ao longo da década de 1980, a  

qual culminou com um aparato de barreiras não-tarifárias sem qualquer vínculo mais 

profundo com objetivos de política industrial (portanto, de eficiência) no longo prazo, 

em que pese a adoção de uma mini-reforma tarifária ocorrida em 1988; o segundo bloco 

apresenta e discute os elementos fundamentais concernentes ao processo de concepção, 

implementação e consolidação da liberalização comercial no Brasil.  Este bloco, por seu 

turno, contém três subseções: a primeira discute os “fundamentos” da macroeconomia 

brasileira ao longo do programa de liberalização comercial1; a segunda analisa a 

reforma do comércio exterior brasileiro, cobrindo desde o desenho à implementação e 

 
1 A análise das implicações intra e intersetoriais decorrentes do processo de liberalização comercial 
costuma privilegiar, tradicionalmente, o enfoque microeconômico. Em princípio, esta linha metodológica 
é a mais apropriada, uma vez que reforça, no plano empírico, os vínculos existentes entre as teorias de 
comércio internacional e a eficiência econômica, quer em seus aspectos estáticos, quer em sua dimensão 
dinâmica. No entanto, como o ambiente macroeconômico tanto pode influenciar quanto ser, ao mesmo 



 161

 

                                                                                                                                              

modificações do cronograma original referente ao período 1990-1994;  a terceira discute 

a consolidação do processo de liberalização comercial propriamente dito, com base nos 

desdobramentos posteriores ocorridos no período pós-1994. 

 

4.1 A generalização de barreiras não-tarifárias e a estrutura de proteção no final 

da década de 19802

 

 Ainda que se aceitem como plausíveis as diversas críticas feitas ao chamado 

processo de substituição de importações no Brasil -  falta de seletividade da política 

industrial, obsessão com índices exagerados de “nacionalização” no âmbito da produção 

manufatureira,  relaxamento quanto às exigências de prazos e resultados cobrados de 

empresas com acesso a benefícios públicos,  proliferação de atividades rent-seeking, 

entre outras  -  não há como negar, porém, que o referido “modelo de desenvolvimento” 

latino-americano viabilizou o florescimento e a consolidação de um parque industrial 

relativamente diversificado no país.  Em que pese ainda a imprecisão dos critérios e da 

racionalidade econômica inerente aos projetos de desenvolvimento daquele período, 

pode-se, no entanto, concluir que, pelo menos até o final da década de 1970, havia uma 

forte articulação entre a política de comércio exterior e a política industrial, 

subordinando-se aquela aos objetivos previstos nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento3. 

 

 Com a eclosão da crise da dívida externa, a partir de 1982, e o quadro geral de 

crise cambial que se lhe seguiu e predominou no restante da década, esse vínculo 

rapidamente se desfez, passando a política comercial a ser manipulada quase que 

exclusivamente para fazer cumprir os objetivos de ajustamento e controle dos déficits 

crônicos do balanço de pagamentos. Em outras palavras, ante a conjuntura de escassez 

de divisas que caracterizou o período, é licito afirmar que a política de comércio 

exterior, ao se descolar dos objetivos da política industrial, praticamente perdeu sua 

 
tempo, influenciado pelo programa de reforma comercial, a análise dos fundamentos macroeconômicos 
não deve ser negligenciada.  
2 Esta seção é baseada em minha dissertação de mestrado (Nassif, 1995). 
3 As principais evidências que respaldam esta conclusão podem ser encontradas em minha dissertação de 
mestrado (Nassif, 1995). 



 162

 

                                                

função protecionista clássica, acabando por antecipar e evidenciar o esgotamento do 

modelo de industrialização por substituição de importações no Brasil4. 

   

 Essa evidência pode ser facilmente comprovada pela simples inspeção dos 

principais mecanismos da política de comércio exterior praticados no período. Com 

efeito, se, desde o auge do processo de substituição de importações, na segunda metade 

da década de 1970, as barreiras não-tarifárias já vinham sendo o mecanismo mais 

utilizado pelo governo para proteger a indústria doméstica5, o fato é que, como resposta 

à crise cambial dos anos de 1980, elas praticamente se generalizaram como prática 

impeditiva da entrada de produtos estrangeiros, com o agravante de que, conforme já 

ressaltado, foram perdendo paulatinamente qualquer compromisso com objetivos de 

longo prazo, fossem os direcionados ao alcance de maior eficiência, fossem aqueles 

diretamente relacionados ao próprio desenvolvimento econômico do país6. Assim, da 

eclosão da crise da dívida externa em 1982 ao final da década, duas formas genéricas de 

restrições não-tarifárias tornaram-se predominantes  no aparato da política comercial 

brasileira: i) as de ordem cambial; ii) e as de cunho quantitativo/administrativo.  

  

 A principal restrição de natureza cambial dizia respeito à fixação de prazos 

mínimos de financiamento externo (estipulados segundo a natureza e o valor adicionado 

do produto), condição sine qua non para que a instituição de comércio exterior brasileira 

 
4 Aqui não se está criticando a adoção de barreiras não-tarifárias como um mecanismo (diga-se de 
passagem, legitimamente aceito por uma das cláusulas do Fundo Monetário Internacional) que possa ser,  
eventual e temporariamente, adotado para enfrentar as conseqüências adversas, decorrentes de situações 
de colapso cambial, como ocorrera no Brasil, em 1982. No entanto, mesmo depois de promovido o ajuste 
do balanço de pagamentos em 1984,  a escassez de divisas passou a ser, muitas vezes, indevidamente 
utilizada como o principal argumento do governo para o uso de BNTs, as quais acabaram generalizando-
se para quase a totalidade do sistema econômico brasileiro. Ver Moreira e Araújo (1984) e Nassif (1995). 
5 As principais barreiras não-tarifárias eram as de cunho administrativo, sobretudo a famosa “Lei do 
Similar Nacional”, que facultava à extinta Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX) 
impedir, na prática, a importação de todo produto com capacidade de produção interna, 
independentemente dos padrões tecnológicos e de preços vigentes no mercado doméstico. Nessa ocasião, 
a CACEX contava também com o Anexo C  -  dispositivo contendo uma extensa lista de produtos com 
importação suspensa   -,  mas, na segunda metade da década de 1970, esse mecanismo era utilizado com 
maior grau de racionalidade, procurando, simultaneamente, conciliar a necessidade de controle das 
divisas com os objetivos de política industrial do governo, o que viria a deixar de ocorrer na década 
seguinte, como será mostrado adiante. 
6 Basta lembrar que, desde a reação brasileira ao primeiro choque do petróleo, ocorrido em 1974, o 
governo vinha impondo sobretaxas às importações, as quais chegaram a alcançar cerca de 40% dos itens 
da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), dos quais 73% com tarifas adicionais de 100 pontos percentuais, 
25% com 30 pontos e 2% com valores diversos. A extinção das sobretaxas em 1984 parecia ser um 
indício de que a criação ou a preservação de barreiras não-tarifárias já existentes viriam a ser a opção 
escolhida pelo governo para lidar com os problemas cambiais no restante da década. Ver Moreira e 
Araújo (1984, p.24). 
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– a famosa Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX), que, desde 

meados dos anos de 1970, fixava e executava, na prática, as principais diretrizes da 

política comercial  -  autorizasse a emissão das guias de importação com cobertura 

cambial7. A tabela 4.1 resume as condições exigidas para a efetuação de compras 

externas com fechamento de câmbio. 

 

 

Tabela 4.1 

    

Exigência de financiamento externo nas importações com cobertura 

cambial 
    

Produto 

Valor da previsão de 

importação no ano civil 

(em US$ FOB)  

Prazo 

mínimo de 

pagamento 

    

a) Máquinas, equipamentos, 

aparelhos, instrumentos, 

veículos, navios e embarcações 

e aviões 

de 100.001  a  300.000   

de 300.001 a 1.000.000 

acima    de     1.000.001 

3 anos      

5 anos      

8 anos 

    

b) Partes, peças, componentes e 

acessórios para manutenção, 

montagem e reparo e produtos 

industrializados de consumo 

durável.   1 ano 

    

c) demais produtos   180 dias 

    
Fonte: Resolução nº 767 de outubro de 1982, do Conselho Monetário Nacional. 

 

  

                                                 
7 Resolução nº 767, de 06 de outubro de 1982, do Conselho Monetário Nacional. Na verdade, este tipo de 
exigência já vinha sendo praticado, com menor rigor, desde 1980 (Resolução nº 638, de 24 de setembro 
de 1980, do Banco Central do Brasil). 
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 Ainda que para efeito de dispensa dos prazos mínimos estabelecidos cada 

importador tivesse direito a uma franquia de até US$100.000 (cem mil dólares) e se 

abrissem exceções às importações da Itaipu Binacional, de instituições científicas, 

educacionais e de assistência social, de órgãos da administração direta, e de produtos 

originários da ALADI (Associação Latino-Americana de Integração), quando 

constantes de Acordos de Alcance Parcial ou de Complementação Industrial de que o 

Brasil fosse signatário, o fato é que a Tabela 4.1 não deixa margens a dúvidas de que a 

referida exigência tinha o claro propósito de conter o fluxo de saída de divisas para o 

exterior. 

  

 No que tange às barreiras de cunho quantitativo/administrativo, desde meados de 

1980, a CACEX passava a ter plenos poderes para suspender importações sempre que 

fosse necessário“resguardar o interesse da economia nacional”, sobretudo o de 

preservar “o equilíbrio da balança comercial”8, o que, de fato, passou a ser fielmente 

perseguido pelo órgão governamental após a crise de 1982, seja ampliando a lista 

contendo produtos com importações suspensas (o chamado “Anexo C”)9 , seja impondo 

a praticamente todas as empresas brasileiras um teto aos valores de suas importações 

anuais.    

 

Basta dizer que, relativamente ao Anexo C, a lista de produtos com importação 

suspensa alcançou tal abrangência, que, diferentemente dos critérios de racionalidade 

por que se havia pautado o órgão durante o período imediatamente posterior ao primeiro 

choque do petróleo,  na segunda metade da década de 1970, passou a incorporar bens 

provenientes de quase todos os setores da economia. Só eram abertas exceções para os 

casos de produtos que a CACEX julgasse, segundo critérios bastante arbitrários, 

estritamente necessários ao funcionamento corrente da economia. As tabelas 4.2 e 4.3, 

seguintes, mostram a evolução dos produtos constitutivos do Anexo C em anos 

 
8 Resolução CONCEX nº 125, de 05 de agosto de 1980. 
9 Na realidade, o Anexo C havia sido instituído com o Comunicado CACEX nº 543, de 06 de fevereiro de 
1976, segundo a qual, “por determinação do Sr. Ministro da Fazenda”, divulgava-se uma lista com mais 
de 1.000 itens constantes na TAB cujas importações ficariam proibidas. Embora nos anos seguintes as 
listas tenham sido periodicamente renovadas, ora reduzindo, ora acrescentando novos itens, a verdade é 
que, durante toda a segunda metade da década de 1970, a participação, em valor, das compras externas de 
produtos constantes no Anexo não chegou a ultrapassar 3,5% do total das importações, o que mostra que, 
a despeito de ter sido adotado como instrumento de controle do déficit em transações correntes após o 
primeiro choque do petróleo, o dispositivo acabava se submetendo aos objetivos desenvolvimentistas 
inerentes à política industrial em vigor. 
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selecionados da década de 1980, de acordo com a participação do número de bens com 

importações suspensas no produto total da indústria de transformação, e segundo o valor 

das compras externas suspensas relativamente ao total importado.  
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Gênero da indústria 1980 1984 1987 1989

01. Extrativa vegetal 0,52 92,20 27,71 8,33
02. Produtos agricolas 3,13 81,25 21,43 26,98
03. Agropecuária 12,07 95,53 14,81 3,13
05. Extrativo mineral não metálico 0,00 6,03 1,02 4,90
10. Produtos minerais não metálicos 29,90 74,02 26,92 30,90
11. Metalúrgica 14,49 38,55 23,15 24,38
12. Mecânica 1,80 19,01 12,07 12,09
13. Mat. elétrico e de comunicações 13,45 65,08 26,06 26,35
14. Material de transporte 21,95 53,66 50,33 68,31
15. Madeira 0,00 98,00 9,86 15,00
16. Mobiliário 9,38 100,00 87,18 90,00
17. Papel e papelão 19,78 71,43 18,31 14,47
18. Borracha 3,45 81,03 5,00 7,94
19. Couros, peles e prod. similares 10,29 19,12 29,17 31,82
20. Quimica 0,15 14,30 0,81 0,82
21. Prod. farmacêuticos e veterinários 0,56 19,66 6,03 3,49
22. Perfumaria, sabões e velas 6,82 90,50 58,18 56,14
23. Prod. de matérias plásticas 69,15 92,55 83,58 76,71
24. Têxtil 61,52 96,67 49,21 47,28
25. Vestuário e calçados 65,25 90,50 69,70 67,00
26. Produtos alimentares 42,79 90,20 42,17 41,30
27. Bebidas 51,22 46,34 19,57 21,43
28. Fumo 88,89 16,67 100,00 100,00
29. Editorial e gráfica 10,91 74,56 31,82 46,15
30. Diversos 15,79 51,70 22,76 21,64

Indústria de transformação 13,34 46,80 19,12 18,02

Fonte: Carvalho Jr. (1992), p.15.

Tabela 4.2

Participação do número de produtos constantes no Anexo C no total de produtos da NBM  
(por gêneros da indústria de transformação)

Participação (%)
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Gênero da indústria 1980 1984 1987 1989

01. Extrativa vegetal 0,00 30,66 4,59 1,59
02. Produtos agricolas 0,00 92,32 56,67 8,93
03. Agropecuária 0,00 49,09 10,45 0,58
05. Extrativo mineral não metálico 0,00 0,00 0,00 0,16
10. Produtos minerais não metálicos 5,93 49,07 23,34 28,77
11. Metalúrgica 0,77 7,56 3,42 4,84
12. Mecânica 0,33 8,35 5,34 5,19
13. Mat. elétrico e de comunicações 1,49 21,44 18,55 16,41
14. Material de transporte 0,38 26,76 24,45 34,08
15. Madeira 0,00 87,83 5,38 0,68
16. Mobiliário 2,49 99,52 63,93 21,06
17. Papel e papelão 1,15 10,57 2,97 2,77
18. Borracha 0,04 51,51 2,85 2,12
19. Couros, peles e prod. similares 16,49 0,21 0,49 0,71
20. Quimica 0,00 27,65 7,81 7,62
21. Prod. farmacêuticos e veterinários 0,00 21,64 34,97 23,94
22. Perfumaria, sabões e velas 0,32 24,29 10,59 16,23
23. Prod. de matérias plásticas 2,67 83,88 64,00 69,64
24. Têxtil 19,14 92,27 53,53 75,98
25. Vestuário e calçados 50,84 18,58 80,68 77,73
26. Produtos alimentares 12,69 12,15 74,01 54,52
27. Bebidas 0,80 0,02 11,42 1,74
28. Fumo 6,65 100,00 100,00 100,00
29. Editorial e gráfica 0,21 2,20 0,32 0,61
30. Diversos 6,26 18,71 5,37 4,67

Indústria de transformação 1,18 10,52 12,25 9,95

Fonte: Carvalho Jr. (1992), p.16.

Tabela 4.3

Participação das importações listadas no Anexo C na importação total           
(por gêneros da indústria)

Participação (%)
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 Na tabela 4.2, é notório o aumento expressivo do número de bens com importação 

suspensa entre 1980 e 1984 (de 13% para 46%), o que comprova a utilização mais 

intensa dessa barreira não-tarifária durante a fase mais aguda de restrição cambial que 

se seguiu à moratória mexicana de 1982.  Em 1984, em particular, o Anexo C chegou a 

listar significativa parcela de produtos da indústria de transformação: dos vinte e cinco 

gêneros registrados na referida tabela, treze deles (isto é, 43%) tiveram mais de 70% dos 

seus respectivos bens com a importação temporariamente proibida. Embora tenha 

havido uma sensível redução do número de produtos industriais listado no normativo a 

partir de 1984, era ainda forte a incidência de produtos com importação suspensa em 

1989, comparativamente ao início da década (18%, contra 13%, respectivamente). 

 

Os dados da tabela 4.3, por se basearem em valores das compras externas, 

permitem uma avaliação mais precisa do impacto restritivo do Anexo C sobre as 

importações efetivadas pela indústria de transformação: comparando-se os anos de 1984 

e 1989, constata-se que, embora tenha havido expressiva redução da incidência de 

produtos com importação suspensa (de 46% para 18%, conforme a tabela anterior), o 

efeito restritivo sobre as compras externas totais da indústria foi praticamente o mesmo 

(ou seja, cerca de 10%).  

 

 Tão ou mais arbitrário que o Anexo C, o chamado Programa de Importação (PIM) 

passou a ser um mecanismo pelo qual a CACEX fixava o máximo valor total de 

importações a ser permitido anualmente, estabelecendo, por conseguinte, um limite para 

as compras externas efetuadas por cada empresa no Brasil. Uma vez que abrangia a 

totalidade das importações brasileiras, o PIM constituiu-se numa das mais importantes 

(e casuísticas) barreiras não-tarifárias aplicadas até o final da década de 1980. 

Curiosamente, era a forma extremamente simplória de operacionalização do mecanismo 

que conferia à referida barreira administrativo-quantitativa um grau extremado de 

irracionalidade: a CACEX recebia, no início de cada ano, uma estimativa do total a ser 

importado por parte de cada empresa brasileira e, com base num superávit almejado e 

informado pelo Ministério da Fazenda,  cotejava os valores pretendidos pela interessada 

com o valor importado no ano anterior, impondo-lhe freqüentemente um redutor. Na 

prática, o PIM funcionava como um sistema de quotas, embora não tenha gerado um 

mercado paralelo para a obtenção de licenças de importação. 
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 A generalização para praticamente todos os setores de mecanismos de proteção 

que, no passado, pelo menos, se haviam pautado por alguma tentativa de seletividade 

não tardou a receber críticas por parte do meio acadêmico. No final da década de 1980, 

começa a ganhar ressonância o debate acerca da conveniência de se implementar um 

processo de reforma do comércio exterior, promovendo a eliminação gradual de 

barreiras não-tarifárias e de regimes aduaneiros especiais, bem como a revisão da 

estrutura de tarifas aduaneiras, consideradas bastante elevadas frente ao estágio de 

desenvolvimento tecnológico e ao perfil competitivo da indústria brasileira10. 

 

 Com efeito, em 1987 o antigo Conselho de Política Aduaneira (CPA) submeteu ao 

Ministério da Fazenda uma proposta preliminar de reforma tarifária, por meio da qual 

passaria a vigorar uma alíquota uniforme de 49% para bens de capital e bens de 

consumo e de 31,7% para bens intermediários.  Na Reforma Aduaneira efetivamente 

implementada em 1988,  a proposição inicial de tarifa uniforme foi abandonada, mas a 

modificação do escalonamento vigente, apesar de expressivo em termos relativos, 

confirmava o gradualismo inerente ao programa de liberalização comercial: as tarifas 

nominais foram reduzidas de 72,7% para 49,6% para bens de capital; de 57,1% para 

49,1% para bens de consumo; e de 47,7% para 31,7% para bens intermediários (Kume, 

1990, pp. 27 e 58)11. 

 

Mesmo assim, segundo Kume (1990, p.21), “entre a proposta técnica da CPA e a 

política de importação aprovada em julho de 1988, ocorreram pressões políticas para 

manter os privilégios obtidos”. O principal deles foi a preservação de praticamente 

todos os regimes aduaneiros especiais. Não bastasse isso, barreiras não-tarifárias, a essa 

altura já bastante inoperantes, permaneceram totalmente intocadas, em especial as 

administradas pela CACEX, como os produtos com importação suspensa listados no 

 
10 Num seminário realizado no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada –, as posições 
conclusivas de economistas de diferentes matizes teóricas pareciam indicar forte consenso a esse respeito. 
Ver Matesco (1988, especialmente pp. 1-6), que resume em Relatório o teor e as conclusões do referido 
seminário. Esse debate acabou ganhando ressonância entre acadêmicos, empresários e tecnoburocratas, os 
quais, em conjunto,  passaram a formar maior consenso com respeito à conveniência de adoção de uma 
reforma comercial no Brasil. 
11 Na verdade, a reforma tarifária de 1988 abrangeu dois programas de cortes tarifários: o primeiro em 
junho deste ano e o segundo em setembro de 1989. De acordo com Kume, Piani e Souza (2000), a tarifa 
nominal média de importação (ponderada pelo valor adicionado) se reduziu de 54,9% em 1987 para 
29,4% em 1989, representando uma expressiva queda de 25,5 pontos percentuais. Porém, como reavaliam 
esses autores (op.cit, p.12), “a estrutura da tarifa nominal não sofreu grandes modificações, pois a 
correlação por postos entre as tarifas por setores em 1987 e em 1989 atinge 71,7%”. 
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Anexo C, os programas de importação por empresa ou mesmo os antigos Acordos de 

Participação Nacional12. Como conseqüência, o corte tarifário implementado pela 

reforma de 1988 acabou sendo inócuo para produzir, na prática, impactos mais 

profundos, quer sobre a alocação de recursos, quer sobre a produtividade, os quais 

normalmente tendem a ocorrem quando as economias submetem-se a processos de 

liberalização comercial.  

 

Os indícios de que a estrutura protecionista da economia não sofreu fortes 

modificações podem ser comprovados pela tabela 4.4, que mostra a evolução da taxa de 

proteção efetiva em setores selecionados da indústria brasileira (definidos como 

comercializáveis) no período 1987-1989, classificados de acordo com a Matriz Insumo-

produto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em princípio, pode-se 

constatar que os dois cortes tarifários implementados pela  reforma de 1988 foram 

eficazes para promover uma redução não-desprezível da tarifa efetiva média entre 1987 

e 1989 (de 67,8% para 38,8%). Merecem ainda destaque alguns setores cujas tarifas 

efetivas médias sofreram expressiva redução no mesmo período, como Extração de 

petróleo e carvão (de 8,3% para –5,4%), Agropecuária (de 45,8% para 2,2%), Extrativa 

mineral (de 16,9% para 4,6%), Metalurgia de não-ferrosos (de 34,4% para 13,4%) e 

Siderurgia (de 30,9% para 18,6%). No entanto, diversos setores continuaram usufruindo 

taxas de proteção efetivas bastante elevadas, como os Automóveis, caminhões e ônibus 

(244,3%), Vestuário (95,5%), Outros produtos alimentares (94,2%), Têxtil (85,7%) e 

Beneficiamento de produtos vegetais (79,7%).  Além disso, segundo cálculos de Kume, 

Piani e Souza (2000), o elevado coeficiente de correlação por postos (de 69,2%) entre as 

tarifas efetivas por setores de 1987 e 1989  indicava que, “de maneira geral, a estrutura 

de proteção efetiva não sofreu grandes modificações”(op.cit, p.16).  Com efeito, 

mudanças mais profundas só viriam a ser concretizadas com o processo de liberalização 

comercial da década de 1990, como ficará claro nas seções subseqüentes. 

 
12 Os Acordos de Participação Nacional, que surgiram nos primeiros anos da década de 1970 para 
alcançar o apogeu no final deste decênio,  consistiam em negociações mediadas pela CACEX, realizadas  
entre grandes investidores e produtores nacionais de bens de capital. A finalidade básica desses Acordos 
era assegurar a maior participação possível da indústria doméstica de máquinas e equipamentos nos 
grandes projetos de investimento.  Embora tenham servido temporariamente como instrumento poderoso 
de política industrial, as negociações foram perdendo eficácia ao longo do tempo, sobretudo em virtude 
da maior importância atribuída aos índices crescentes de nacionalização exigidos nos projetos (superiores 
 
 a 80% em 1979) em comparação com exigências de ordem qualitativa, mormente as vinculadas à 
performance tecnológica. 
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Setores 1987 1988 1989

Agropecuária 45,8 14,8 2,2
Extrativa mineral 16,9 15,0 4,6
Extração de petróleo e carvão 8,3 -2,9 -5,4
Minerais não-metálicos 81,7 46,2 39,6
Siderurgia 30,9 36,3 18,6
Metalurgia de não-ferrosos 34,4 28,0 13,4
Outros produtos metalúrgicos 88,4 59,2 47,6
Máquinas e tratores 47,5 50,2 44,0
Material elétrico 88,5 61,6 55,6
Equipamentos eletrônicos 55,4 51,2 42,5
Automóveis, caminhões e ônibus 308,1 201,3 244,3
Peças e outros veículos 73,3 43,9 45,1
Madeira e mobiliário 53,1 28,9 29,1
Celulose, papel e gráfica 65,5 30,1 23,0
Borracha 122,4 58,5 67,1
Elementos químicos 72,7 30,9 26,6
Refino de petróleo 62,9 70,0 42,3
Produtos químicos diversos 12,3 44,9 33,9
Farmacêutica e perfumaria 91,7 51,8 39,8
Artigos de plástico 31,4 72,1 49,5
Têxtil 123,1 83,9 85,7
Vestuário 117,2 94,3 95,5
Calçados 96,9 39,8 38,5
Indústria do café 73,7 36,2 30,2
Beneficiamento de prod. vegetais 121,6 86,0 79,7
Abate de animais 43,6 29,6 20,3
Indústria de laticínios 74,1 41,6 34,8
Açúcar 83,8 24,8 22,2
Óleos vegetais 82,3 24,1 19,5
Outros produtos alimentares 118,9 98,5 94,2
Indústrias diversas 64,8 64,0 58,2

Média simples 77,1 52,1 46,5
Média ponderada pelo valor adicionado 67,8 46,8 38,8
Desvio-padrão 53,8 36,6 44,5

Máximo 308,1 201,3 244,3
Mínimo 8,3 -2,9 -5,4

Taxa de proteção efetiva (em %)                                

Tabela 4.4

Fonte: Kume, Piani e Souza (2000, p.17).
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4.2 A liberalização comercial brasileira: ambiente macroeconômico, desenho, 

implementação e desdobramentos 

 

 Esta seção está repartida em três subseções: a primeira diz respeito à análise dos 

fundamentos macroeconômicos vigentes ao longo do período de implementação e 

consolidação do processo de reforma do comércio exterior no Brasil (1990-2001);  a 

segunda analisa a primeira fase deste processo, concernente ao desenho, à 

implementação e às modificações do cronograma original (1990-1994);  a terceira 

discute a consolidação e os desdobramentos posteriores ocorridos no período que se 

seguiu ao Plano Real (pós-1994). 

 

4.2.1 O ambiente macroeconômico 

 

 Conforme sobejamente conhecido, uma das conseqüências perversas do esquema 

de financiamento do processo de crescimento da economia brasileira, a partir do início 

da década de 1970, foi a emergência de um processo de inflação crônica que, tendo 

assolado o país ao longo dos anos de 1980 e primeira metade da década de 1990, só foi 

contido em 1994, com a adoção do Plano Real. Para os propósitos desta subseção, não 

cabe analisar nem as origens nem as hipóteses subjacentes às políticas antiinflacionárias 

implementadas nesse período, mas apenas caracterizar o ambiente macroeconômico e 

discutir as conseqüências do conjunto de políticas econômicas adotadas a partir da 

década de 1990. 

 

 Buscando integrar os aspectos micro e macroeconômicos que caracterizaram o 

período, Ferraz et alii delimitam a década de 1990 em dois subperíodos: o primeiro, 

anterior ao Plano Real, em que, em virtude do ambiente de alta inflação e baixíssimo 

crescimento, bem como do processo de liberalização comercial (aliado ao conjunto de 

reformas econômicas em implantação), a economia brasileira foi envolvida por um 

espectro de incerteza tanto de natureza micro quanto macroeconômica;  o segundo, 

concernente à fase posterior ao Plano Real (pós-1994), em que, embora tenha sido 

possível reduzir expressivamente o grau de incerteza macroeconômica após a 
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estabilização do nível geral de preços13,  não se logrou, no entanto,  alterar 

significativamente o grau de incerteza microeconômica, haja vista os desdobramentos 

em curso do processo de liberalização comercial e a intensificação das demais reformas 

econômicas (como a privatização de empresas estatais, a instituição de novo marco 

regulatório, dentre outras).  A ênfase desta subseção recai justamente na evolução do 

grau de incerteza macroeconômica, a qual, por ter sido condicionada tanto pelo nível de 

inflação quanto pelas expectativas de mudança cambial, será analisada nos seguintes 

subperíodos: 1990-1993; 1994-1998; e 1999-2001. 

 

Período 1990-1993: a persistência da instabilidade inflacionária  

 

 No início dos anos de 1990, após diversas tentativas frustradas de estabilização 

antiinflacionária que se vinham estendendo desde o limiar da década anterior, a 

economia brasileira retornava ao grave e conhecido quadro de inflação crônica e 

estagnação.  Apesar disso, pelo menos dois eventos com implicações, em princípio, 

positivas caracterizaram o período: i) a incorporação do Brasil ao Plano Brady de 

renegociação dos compromissos internacionais assinalava o fim da crise da dívida 

externa, que, desde o início da década de 1980,  havia imposto à sociedade brasileira um 

vultoso e crescente ônus em termos de remessas financeiras internacionais a título de 

pagamento de juros e amortizações;   e  ii) o expressivo incremento do volume de 

liquidez internacional e, por conseguinte, o retorno dos fluxos de capitais externos para 

o país, que, a essa altura, repetindo os passos dos demais países latino-americanos e 

aderindo a uma das recomendações basilares do chamado “Consenso de Washington”,  

incorporava seu sistema financeiro doméstico ao movimento internacional de capitais. 

 

É nesse contexto que se institui o Plano Real, em 1994, cujos fundamentos 

teóricos não se distinguiam, na essência, daqueles subjacentes à maioria dos programas 

antiinflacionários de cunho heterodoxo implementados no Brasil, a partir da segunda 

 
13 Embora nos anos imediatamente posteriores à adoção do Plano Real o grau de incerteza 
macroeconômico tenha sido expressivamente reduzido   -   em grande parte, devido à estabilização de 
preços e ao instrumento da âncora cambial como estratégia de combate à inflação   -   ele não foi, 
entretanto, totalmente eliminado. Paradoxalmente, o próprio mecanismo da âncora cambial revelou-se 
uma válvula potencializadora de incerteza e instabilidade, à medida que, ao reduzir a taxa de câmbio real, 
acarretou uma evolução sem precedentes do déficit em transações correntes, o que acabava  propagando, 
recorrentemente, no mercado expectativas de impossibilidade de financiamento daquele com entradas 
líquidas de capitais externos. Esse ponto será retomado adiante. 
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metade dos anos 80  -  notadamente do Plano Cruzado, de 1986. De fato, no arcabouço 

de, praticamente, todos esses planos estava presente o maior consenso segundo o qual a 

origem principal do fenômeno da aceleração do nível geral de preços no Brasil estava 

relacionada à crônica incapacidade de financiamento não-inflacionário por parte do 

setor público, enquanto sua fonte de propagação resultava dos mecanismos inerciais de 

indexação das variáveis nominais (preços, salários, juros e câmbio).  

 

Período 1994-1998: o Plano Real e a política de estabilização antiinflacionária 

 

O Plano Real continha, no entanto, uma solução engenhosa até então pouco ou 

nada explorada nos programas imediatamente anteriores de combate à inflação: a 

coordenação dos preços relativos viria a ser empreendida, fundamentalmente, pelo 

mercado, dispensando-se mecanismos generalizados de congelamento, haja vista a 

perda total de credibilidade do dispositivo como instrumento de estabilização 

antiinflacionária no Brasil. Implementado em três fases distintas14, para os propósitos 

desta subseção, interessa-nos apenas a análise do período correspondente à última fase, 

ou seja, a de introdução da nova moeda (o “real”) e de fixação da âncora cambial. 

 

 Em particular, cabe reconstituir brevemente a política cambial implementada no 

contexto do plano de estabilização brasileiro. A rigor, nas semanas imediatamente 

posteriores à introdução do real como a nova moeda em circulação, em 1º de julho de 

1994, não estava claro se o processo de estabilização dos preços das demais variáveis 

nominais ficaria ancorado pela oferta monetária ou pela taxa de câmbio. Com efeito, na 

medida provisória de criação do real havia referências explícitas quanto ao 

estabelecimento de metas para  a emissão da nova moeda15, e, embora houvesse algum 

 
14 O Plano Real foi concebido para ser implementado em três fases distintas. Na primeira (denominada 
como fase de pré-ajuste), foi promovido um ajuste fiscal temporário, mediante a aprovação pelo 
Congresso, no final de 1993, do Fundo Social de Emergência, que, por meio da esterilização de cerca de 
20% dos gastos públicos vinculados em 1994 e 1995, propiciou ao Governo dar os primeiros passos no 
sentido da conquista de credibilidade. Na segunda fase, foi criada, em 1º de março de 1994, a URV, uma 
moeda sui generis que, exercendo apenas a função de unidade de conta, deveria indexar a maior parte dos 
contratos (exceto salários, aluguéis, mensalidades escolares, preços de planos de saúde e tarifas públicas) 
e promover o realinhamento dos preços relativos na economia. Finalmente,a partir de 1º de julho de 1994, 
a introdução da nova moeda (o real) e a fixação da âncora cambial deram início à terceira fase do Plano 
Real [para maiores detalhes, ver Franco (1995, cap. 2) e Bacha (1995)].  
15 A medida provisória nº 542, de 30 de junho de 1994, estabelecia tetos máximos para a emissão de real 
de acordo com as seguintes metas: R$7,5 bilhões até 30 de setembro de 1994; R$8,5 bilhões até 31 de 
dezembro de 1994; e R$9,5 bilhões até março de 1995.  
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grau de flutuação da taxa de câmbio nominal, o Banco Central havia fixado a paridade 

máxima de 1R$/1US$16. 

 

 Na prática, dada a elevada entrada de capitais que vinha ocorrendo no Brasil 

desde 1992 (ver tabela 4.5, adiante) e evitando ultrapassar as metas monetárias pré-

anunciadas por meio de compras do excesso de dólares no mercado de câmbio, o Banco 

Central acabou permitindo uma rápida redução da taxa de câmbio nominal17. O ponto a 

enfatizar aqui é que, ao se retirar do mercado de câmbio nos primeiros meses de 

introdução do real, o Banco Central potencializava, por um lado, os efeitos de 

causalidade exercidos pelas elevadas taxas de juros domésticas sobre o crescente 

influxo de capitais e, por conseguinte, sobre a redução da taxa de câmbio nominal, e, 

por outro lado, acabava fazendo com que esta última atuasse, em última instância, como 

a âncora fundamental da rápida estabilização do nível de preços na economia brasileira. 

 

Em termos genéricos, a política cambial adotada pelo Banco Central do Brasil 

após o Plano Real pode ser dividida em duas fases: a primeira, já referida, se estende de 

1º de julho de 1994 a março de 1995 e se caracterizou basicamente por uma estratégia 

de não-intervenção do BACEN no mercado de câmbio; a segunda, que se inicia em 

março de 1995, diz respeito à instituição do regime de bandas cambiais. Na primeira 

fase, a estratégia do Banco Central era que o ajuste da taxa de câmbio fosse regido 

fundamentalmente pelo mercado, exceto em situações eventuais em que a cotação do 

real viesse a se aproximar da taxa de paridade pré-estabelecida (1RS$/1US$). Com 

efeito, em outubro de 1994, a cotação alcançou um valor tão baixo (RS$0,83/1U$), que 

 
16 Uma vez que não havia uma determinação formal do limite inferior para a flutuação da taxa de câmbio, 
o novo regime cambial ficou inicialmente conhecido como de banda assimétrica. Embora na prática, o 
limite inferior tenha ficado em torno de R$0,93/1US$ no primeiro mês de introdução do real, a rigor, não 
havia, nesse período, qualquer sistema de bandas cambiais, posto que o Banco Central só assumia o 
compromisso de vender divisas para evitar que a taxa de câmbio viesse a ultrapassar o limite superior 
legalmente estabelecido de 1R$/1US$, mas não necessariamente comprar quando o limite inferior 
tendesse para um valor indefinidamente baixo[Bacha (1995, p.9)].  
17 Segundo Franco (1995), no contexto de grande mobilidade de capitais, não se estavam violando as 
conclusões do modelo de Mundell-Fleming com a aparente coexistência das âncoras monetária e cambial, 
mas tão-somente explicitando que, doravante, o mercado de câmbio brasileiro passaria a operar com uma 
taxa de câmbio flexível. No entanto, conforme observava o mesmo autor (Ibidem, p.57), o Banco Central 
sinalizava claramente que “a taxa de câmbio seria flexibilizada para baixo”. O problema é que a forte 
entrada de capitais contribuiu para que essa flexibilização fosse excessiva, a ponto de em outubro de 
1994, a taxa de câmbio nominal haver alcançado a cotação de R$0,83/1US$ [Banco Central do Brasil 
(1997, pp.225-227)]. 
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o BACEN procurou conter a tendência de apreciação nominal, quer através da restrição 

da oferta de divisas estrangeiras, quer por meio de intervenções no mercado de câmbio,  

porém sem alterar, na essência, os fundamentos da política cambial em vigor. 

 

 Apesar da forte retração dos influxos de capitais nos primeiros meses 

imediatamente posteriores à deflagração da crise mexicana de dezembro de 1994, o 

Banco Central não deu qualquer sinal imediato ao mercado de que a política cambial 

viesse a ser alterada. Isto só veio a ocorrer em março de 1995, com o início da segunda 

fase da política cambial, quando foi introduzido o regime de bandas cambiais, pelo qual 

o Banco Central passou a permitir a livre flutuação apenas dentro de limites pré-fixados 

(inferior e superior), os quais estariam sujeitos, por sua vez, a modificações periódicas, 

mas sem fornecer ao mercado qualquer critério a priori quanto ao ritmo e percentual das 

desvalorizações nominais [Banco Central do Brasil (1997, pp. 225-227)]18. Esse regime 

só foi extinto com o agravamento do ataque especulativo de janeiro de 1999, que, na 

prática, forçou o Banco Central do Brasil a instituir a livre flutuação do câmbio. 

 

Durante a fase de consolidação do regime de bandas cambiais, houve vários 

momentos de turbulência no mercado de câmbio. Em todos eles, o Banco Central 

conseguiu combater os movimentos especulativos tanto pela venda de moeda  

estrangeira quanto pela elevação das taxas de juros, procurando assegurar  -  e, em parte, 

conseguindo  -  a credibilidade da política cambial em curso [Banco Central do Brasil 

(Ibidem)].  No entanto,  o comportamento do índice da taxa de câmbio real,  depois de 

haver sofrido uma redução de cerca de 30% entre 1994 e meados de 1996, ainda 

indicava expressiva apreciação da moeda brasileira frente ao dólar no final de 1998 (ver 

gráfico 4.1, a seguir19).  Esse indicador, associado aos demais sinalizadores de 

vulnerabilidade externa para um país fortemente dependente de poupança do resto do 

 
18 Em fase posterior, foi introduzido o sistema de intra-bandas, pelo qual, através do leilão de spreads, os 
bancos autorizados a operar no mercado de câmbio passam a oferecer cotações para compra e venda de 
divisas, com base em um spread previamente fixado pelo Banco Central [Banco Central do Brasil (1997, 
pp.225-227)]. No entanto, esse sistema em nada alterou a sistemática do regime cambial segundo o qual 
os limites de ajustamento da banda ampla são definidos pelo BACEN, porém sem anunciar ao mercado 
uma regra pré-definida de alteração. 
19 Os índices de taxas de câmbio reais foram calculados como  e.CPI/IPCA, onde  e  é a taxa de câmbio 
nominal média do período, CPI o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e  IPCA  o índice 
de preços ao consumidor no Brasil. 
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mundo20, deixava claro para muitos analistas que, a qualquer momento, o país poderia 

sofrer um ataque especulativo com conseqüências imprevisíveis sobre a performance de 

curto prazo da economia brasileira. 

 

Gráfico 4.1
Taxa de Câmbio Real  R$/US$ (1994-2001) 

(Jun 1994=100)

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180

ju
n/

94
se

t /9
4

ju
n /

9 9
se

t /9
9

de
z/

99
m

ar
/0

0
ju

n /
0 0

se
t /0

0
de

z/
00

m
ar

/0
1

ju
n /

0 1
se

t /0
1

de
z/

01

de
z/

94
m

ar
/9

5
ju

n /
9 5

se
t /9

5
de

z/
95

m
ar

/9
6

ju
n /

9 6
se

t /9
6

de
z/

96
m

ar
/9

7
ju

n /
9 7

se
t /9

7
de

z/
97

m
ar

/9
8

ju
n /

9 8
se

t /9
8

de
z/

98
m

ar
/9

9
Fonte primária: Banco Central do Brasil. Elaborado pela Gerência Executiva de Análise Econômica do 
BNDES. 

                                                

 

 

A tabela 4.5, que apresenta os principais indicadores macroeconômicos internos e 

externos do Brasil no período 1990-2001, permite avaliar os resultados principais 

decorrentes da implementação do programa antiinflacionário brasileiro, a partir de 1994. 

Pode-se constatar que a rápida redução das taxas de inflação no Brasil   -  do 

significativo nível de 2.477% em 1993 para 916% e 22% em 1994 e 1995, 

respectivamente,  a taxa foi reduzida à  cifra de 7%, configurando praticamente um 

padrão de inflação quase “suíço”   -    foi efetivada ao longo de um processo que 

conseguiu garantir algum nível de crescimento econômico. No entanto, os dados da 

tabela também revelam como essa bem-sucedida estabilidade do nível de preços interno 

foi acompanhada de um súbito desequilíbrio das contas externas. 

 

 
20 Os indícios de vulnerabilidade externa serão analisados logo a seguir, ainda nesta subseção. 
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Indicadores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Taxa de variação real do PIB 
(em%) -5,05 1,26 -0,30 4,40 5,60 4,20 2,70 3,30 0,20 0,80 4,40 1,50
Inflação pelo IPCA                 (em 
%) 1.620,97 472,70 1.119,10 2.477,15 916,46 22,41 9,56 5,22 1,65 8,94 5,97 7,67
Balança comercial (em US$ 
milhões FOB) 10.753 10.579 15.239 13.307 10.440 -3.352 -5.599 -6.843 -6.593 -1.284 -730 2.64
Saldo em conta corrente (em US$ 
milhões) -3.782 -1.407 6.143 -592 -1.715 -17.972 -23.142 -30.906 -33.616 -25.420 -24.669 -23.217
Movimento de capitais (em US$ 
milhões) -4.715 -4.148 25.271 10.115 14.294 29.359 33.959 25.971 20.664 17.405 19.358 26.799
Saldo total do balanço de 
pagamentos (em US$ milhões) ** -8.825 -4.679 30.028 8.404 12.939 13.480 9.017 -7.845 -17.285 -7.822 -2.262 3.307
Reservas internacionais (em US$ 
milhões) *** 8.751 8.552 19.008 25.878 36.471 50.449 59.039 51.359 43.617 35.554 32.949 35.844

* Dados preliminares

Brasil: Principais indicadores macroeconômicos                                                                       
( 1990 - 2001)

Tabela 4.5

** Eventuais discrepâncias referem-se a erros e omissões não incluídos aqui.
*** Conceito "Caixa" (contempla apenas os haveres prontamente disponíveis, no final do período)

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil, diversos anos.
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         De fato, a balança comercial, que exibia elevados superávits desde o início da 

década, sofreu forte reversão a partir de 1994, passando a mostrar sucessivos e 

crescentes déficits após aquele ano (1995: -US$3,3 bilhões; 1996: -US$5,5 bilhões; 

1997: -US$6,7 bilhões;  1998:-US$6,6 bilhões), enquanto as transações correntes, que 

mantinham relativo equilíbrio em 1993, tornaram-se cronicamente deficitárias a partir 

do ano de implementação do Plano Real  (1994: -US$1,7 bilhão;  1995: -US$18,0 

bilhões;  1996: -US$24,3 bilhões;  1997: -US$30,8 bilhões; 1998: -US$33,4 bilhões). 

 

 Até a deflagração da crise asiática,  em 1997,  os déficits das transações correntes 

vinham sendo financiados folgadamente por meio do volumoso aporte de recursos 

externos que, desde 1992, afluíam ao País. A propósito, a forte entrada de capitais 

estrangeiros no Brasil é um fenômeno que antecede o Plano Real. Com efeito, ela 

resultou não apenas do retorno dos fluxos de financiamento do mercado internacional de 

capitais para os países em desenvolvimento  -  uma vez renegociada a dívida externa 

sob as cláusulas do Plano Brady -  como também da maior liberalização do movimento 

de capitais autônomos, da superação de grande parte dos entraves às aplicações 

estrangeiras no mercado brasileiro de capitais e das elevadas taxas de  juros nominais 

praticadas no mercado doméstico.  

 

 Assim, em 1992 e 1993, dada a situação estável do balanço de pagamentos em 

conta-corrente  (superávit de US$6,0 bilhões e déficit de apenas US$592 milhões, 

respectivamente), os expressivos saldos positivos da conta de capital (superávits de 

US$25 bilhões e US$10 bilhões, respectivamente) propiciaram a formação de um 

colchão de reservas internacionais que, às vésperas do Plano Real, superavam a cifra de 

US$25 bilhões. 

  

 Certamente, os resultados bem-sucedidos da estabilização, aliada à persecução de 

uma taxa de juros nominal doméstica bastante superior à internacional e à insistência na 

prática de um regime cambial que mantinha a nova moeda nacional fortemente 

apreciada em termos reais, contribuíram para que o influxo líquido de capitais 

(mormente de curto prazo) continuasse abundante e crescente até o final de 1996. Como 



 180

 

se pode constatar na tabela 4.5, os superávits da conta de capital bem superiores às 

necessidades de financiamento dos déficits em conta-corrente entre 1994 e 1996 

explicam a evolução do estoque de reservas de US$36,4 bilhões para a confortável 

posição de US$59 bilhões em igual período.  

 

  Em 1997, o saldo global do balanço de pagamentos resultou em um déficit de 

US$5,0 bilhões, após haver exibido saldos positivos expressivos durante um quinqüênio 

(de 1992 a 1996). Esse resultado adverso deve ser atribuído não apenas ao elevado 

déficit da balança comercial (de US$8,4 bilhões), mas também à significativa fuga de 

capitais que se seguiu ao contágio da crise asiática sobre o mercado cambial brasileiro. 

Apesar da imediata reação do Banco Central do Brasil, expressa tanto pela defesa do 

real no mercado de câmbio, quanto pela elevação da taxa de juros nominal, não foi 

possível evitar uma redução de cerca de US$7,7 bilhões no estoque de reservas 

internacionais,  no final daquele ano.  

 

 O ataque especulativo que se seguiu à crise da Rússia, no final de 1998, serviu não 

apenas para elucidar que os desequilíbrios das contas externas brasileiras nada tinham 

de transitórios, como há muito procurava fazer crer a autoridade monetária, mas 

também que a geração de confortável colchão de reservas internacionais  -  propiciada, 

por sua  vez,  tanto por taxas de juros domésticas bastante superiores às praticadas no 

mercado internacional quanto por forte apreciação cambial  -  só tornava ilusória a 

possibilidade de o Banco Central seguir gerenciando soberanamente a estabilidade do 

mercado de câmbio. Entre a alternativa de permanecer com uma taxa de câmbio ainda 

fortemente desalinhada e o risco de dilapidação total do estoque de reservas cambiais 

frente ao vulcão especulativo que detonava a economia brasileira desde o final de 1998, 

o Banco Central acabou optando pela flutuação da taxa de câmbio.  Num mundo 

dominado por grande mobilidade de capitais, o regime de câmbio flutuante, na versão 

dirty floating, é, sem dúvida, a opção menos custosa, ainda que esteja longe de 

assegurar estabilidade monetária e cambial, sobretudo em países que, como o Brasil,  se 

pautam por profundos desequilíbrios em seus fundamentos macroeconômicos internos e 

externos, como se analisará a seguir.  
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Período 1999-2001: as conseqüências imediatas da crise cambial 

 

 O contágio da crise econômica russa sobre o mercado cambial brasileiro foi 

bastante similar ao ocorrido no México, em 1995, e na Coréia do Sul, em 1997.  As 

conseqüências imediatas do comportamento em manada dos agentes econômicos frente 

à generalização das expectativas de depreciação do real, a partir de janeiro de 1999, 

redundaram numa trajetória de overshooting da moeda nacional frente ao dólar ao longo 

do primeiro semestre desse mesmo ano, para se estabilizar numa taxa de câmbio 

nominal mais baixa no final de 199921 (Pinheiro, Giambiagi e Moreira, 2001).  

 

No entanto, no caso do Brasil, o impacto da depreciação cambial sobre as taxas de 

inflação foi muito menor do que nas experiências observadas naqueles países. Com 

efeito, a não-explosão inflacionária em 1999 e o retorno a taxas mais baixas de inflação 

no ano seguinte22 podem ser explicados por diversos fatores, figurando como mais 

importantes a imediata decisão da autoridade monetária de elevar brutalmente a taxa de 

juros nominal doméstica para cerca de 40%, assim que se configurava inquestionável o 

ataque especulativo contra o real em setembro de 199823; o apoio relativamente rápido 

do Fundo Monetário Internacional (FMI)24; e o ritmo lento de crescimento da economia 

brasileira, que, naquela ocasião, afigurava-se com expressivo nível de capacidade 

ociosa25. 

 

 
21 De acordo com Pinheiro, Giambiagi e Moreira (2001, p. 20), “a taxa de câmbio para a compra de um 
dólar, que era de R$1,21 antes da desvalorização, atingiu R$2,16 no auge da crise e baixou para R$1,79 
no final de 1999”. Ao longo de 2000, a taxa de câmbio média foi da ordem de R$1,83/1US$, considerada 
pela maior parte dos analistas com a mais próxima da de equilíbrio real. Além disso, nesse ano o mercado 
cambial experimentou uma fase relativamente longa de estabilidade sob o novo regime de flutuação, o 
que pode ser comprovado pelo fato de que a taxa média do ano pouco diferiu da que vigorara no ano 
anterior (R$1,81/1US$), conforme dados constantes nos Indicadores Econômicos do Banco Central do 
Brasil, de 20.02.2002. 
22 A taxa de inflação medida pelo IPCA foi de 8,94% em 1999 e de 5,97% em 2000.  
23 As taxas de juros nominais domésticas (do overnight, balizadas pela SELIC) estavam em torno de 20% 
em agosto de 1998. Ver Averbug e Giambiagi (2000, pp.14-15). 
24 A algumas semanas das eleições presidenciais no final de 1998, o governo brasileiro já anunciava a 
negociação de acordo com o FMI, cujo pilar fundamental seria um pacote de ajuda financeira de US$42 
bilhões provenientes do próprio Fundo, de organizações multilaterais e dos Tesouros dos países centrais, 
condicionado ao compromisso de adoção imediata de uma política monetária austera e um programa de 
ajuste fiscal rigoroso. Ver Averbug e Giambiagi (2000, p.14). 
25 Segundo Pinheiro, Giambiagi e Moreira (2000, p.20), em dezembro de 1998, a produção industrial 
ajustada sazonalmente encontrava-se 10% inferior a seu pico histórico observado no final de 1994. Além 
disso, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, o nível de utilização da capacidade 
instalada na indústria de transformação era de apenas 78,23% naquele ano. 
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 Passada a fase mais aguda da crise cambial de 1999, o governo brasileiro, visando 

à preservação da estabilidade macroeconômica interna e à retomada do crescimento 

econômico sobre bases mais sustentáveis, introduziu duas medidas adicionais que, em 

conjunto com o novo regime de flutuação cambial, passaram a formar a tríade da 

política econômica em vigor: um programa de metas fiscais e um regime de metas 

inflacionárias. No primeiro caso, a adoção de metas fiscais resultou não apenas da 

necessidade de impor regras de responsabilidade às três esferas do poder público 

(União, Estados e Municípios) quanto à limitação de seus gastos efetivos às respectivas 

possibilidades reais de dotações orçamentárias, mas principalmente das condições 

negociadas com o FMI, que, em virtude do crescimento explosivo da relação dívida 

líquida do setor público em relação ao PIB, passou a exigir superávits fiscais primários 

entre 3% e 3,5% do PIB, bastante significativos para os padrões internacionais. 

 

 Já o programa de metas de inflação, em que pese o compromisso tácito do Banco 

Central com a estabilidade de preços, sinalizava que, perante os demais objetivos 

almejados pelos policy-makers, a prioridade inabalável da política macroeconômica 

seria a persecução da estabilidade monetária, independentemente da ocorrência de 

novos choques exógenos oriundos dos ambientes doméstico ou internacional. 

 

 O problema é que o forte incremento dos índices de fragilidade financeira interna 

e externa da economia brasileira, ocorrido ao longo do Plano Real, acabaram impedindo 

que os novos instrumentos de política econômica viessem a funcionar a contento. Como 

se pode notar na Tabela 4.6, todos os indicadores apontavam para a deterioração da 

fragilidade financeira entre 1995 e 1999, sinalizando, por conseguinte, maior 

vulnerabilidade da economia brasileira a choques internos e internacionais. Apenas para 

citar dois desses indicadores, a relação dívida/PIB, que era da ordem de 30,6% em 1995, 

evoluiu para  49,2% em 1999.  As despesas com os serviços da dívida externa  como 

proporção do valor das exportações cresceram de 46,1% para os inacreditáveis 146,6% 

em igual período. Tais condições explicam, em parte, por que a livre flutuação cambial, 

ao contrário das conclusões extraídas de livros-texto, acabaria se revelando ineficaz para 

promover o ajuste do balanço de pagamentos brasileiro. 
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Tabela 4.6 
        

Brasil: Indicadores de fragilidade financeira interna e externa  (1995 -2001) 

        

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Dívida líquida do setor público/PIBª 30,6 33,3 34,3 41,7 49,2 49,4 53,3

Dívida externa total/PIB 22,6 23,2 24,8 30,7 45,7 39,7 40,9

Déficit em conta-corrente/PIB 2,5 3,1 4,2 4,3 4,4 4,2 4,6

Reservas internacionais (caixa)/dívida 
extena total 31,7 32,8 25,7 18,1 14,7 14,0 18,5

Serviço da dívida externa/exportações 46,1 56,9 76,3 92,3 146,6 94,6 82,3

Juros/Exportações 22,4 26,7 27,2 31,0 36,4 31,0 31,0

Reservas internacionais (caixa)/serviço da 
dívida externa 2,4 2,2 1,3 0,9 0,5 0,6 0,8

Reservas internacionais (caixa)/juros 4,9 4,6 3,6 2,8 2,0 1,9 2,2
   
ª Inclui base monetária   
Fonte: Banco Central do Brasil. Indicadores econômicos. Departamento Econômico (DEPEC), 20/02/2002  

 

 

 Paradoxalmente, a evolução da conjuntura econômica brasileira revestiu-se de 

características totalmente opostas ao que seria de se esperar num modelo de ajustamento 

do balanço de pagamentos para uma pequena economia aberta e grande mobilidade de 

capitais: no lugar de uma expressiva redução do déficit em conta-corrente via 

incremento das exportações líquidas, a forte depreciação cambial, por exigir como 

resposta do Banco Central uma política monetária extremamente austera para fazer 

valer sua reputação de fiel  guardião do regime de metas inflacionárias  -  prioridade 

absoluta da política macroeconômica  -,  acabou produzindo, simultaneamente, o 

incremento do estoque da dívida pública e, em virtude do refreamento do PIB real, uma 

expansão da relação dívida/PIB.  O resultado é que a forte volatilidade do chamado 

risco-Brasil   -  recorrentemente com viés de alta, tendo em vista os choques internos e 

externos ocorridos, inicialmente no primeiro semestre de 1999 e posteriormente a partir 
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do segundo trimestre de 2001  -   num país que (ainda) dependia de fontes externas de 

financiamento do déficit em conta-corrente,  acabou tornando praticamente irredutível, 

no curto prazo,  o grau de vulnerabilidade externa. 

 

 A rigor, como se pode depreender da exposição desta subseção como um todo, o 

processo de liberalização comercial no Brasil foi implementado e conduzido num 

ambiente econômico em que o grau de incerteza macroeconômica, mesmo tendo sido 

reduzido depois da estabilização monetária,  jamais pode ser avaliado como baixo. Essa 

constatação é relevante, sobretudo se considerarmos que, para fins de qualquer 

avaliação empírica dos impactos intra e intersetoriais decorrentes da liberalização 

comercial (per se, um problema de natureza tipicamente microeconômica), conquanto 

seja extremamente complicado isolá-los da influência inquestionável exercida pela 

evolução da conjuntura macroeconômica, ainda assim esta última deve ser levada na 

devida conta, mesmo que seja tomada como mera referência.  Afinal, foi nesse contexto 

de turbulência macroeconômica que o processo de liberalização comercial brasileiro foi 

conduzido desde o início.  

 

4.2.2  A liberalização comercial no Brasil: desenho, implementação e modificações  

(1990-1994) 

 

 A concepção do processo de liberalização do comércio exterior brasileiro foi 

respaldada nos seguintes princípios fundamentais (Guimarães, 1996, p. 9): 

 

i) eliminação do pesado aparato protecionista cujo regime de comércio 

continuava caracterizado por uma parafernália de barreiras não-tarifárias 

(barreiras administrativas, Anexo C, programas de importação por empresa), 

redundantes a uma estrutura de tarifas nominais considerada extremamente 

elevada (mínima de zero e máxima de 85%) para o estágio de 

desenvolvimento econômico a que havia alcançado a economia brasileira; 

 

ii) redução gradual dos níveis de proteção tarifária; 
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iii) fortalecimento dos mecanismos de defesa contra a concorrência desleal 

externa, como práticas de dumping e uso indiscriminado de subsídios; 

 

iv) fortalecimento de setores com grande potencial competitivo, bem como no 

do estímulo ao aparecimento de novos setores com poder criador e difusor de 

progresso técnico para o restante da economia; 

 

v) apoio ao processo de reestruturação industrial, utilizando-se  instrumentos de 

crédito e incentivos à capacitação tecnológica. 

 

No âmbito da política de comércio exterior stricto sensu26, os principais 

instrumentos adotados para levar a cabo o programa de liberalização comercial foram: 

 

i) a eliminação de praticamente todos os regimes aduaneiros especiais, os 

quais, até então, facultavam isenções tarifárias e/ou fiscais à importação de 

bens sem similar nacional ou vinculados a projetos de exportação27  28; 

 

ii) a extinção de praticamente todas as barreiras não-tarifárias (BNTs), com 

destaque para  a lista de produtos com importação suspensa (Anexo C) e os 

programas de importação por empresa29, de um lado,  bem como a exigência 

de financiamento internacional para as compras externas acima de US$200 

mil30, de outro lado, portanto, a tríade de BNTs que havia dado a tônica da 

política comercial na década de 1980; 

 

 

 
26 O programa de reforma comercial contemplava, pelo menos enquanto intenção das autoridades 
econômicas, um arcabouço mais amplo de mecanismos de política industrial, o que não caberia detalhar 
aqui, por fugir aos propósitos desta tese. Ver o documento “Diretrizes Gerais para a Política Industrial e 
de Comércio Exterior”, Portaria nº 365, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de 26 de 
junho de 1990. Para uma análise das medidas de política industrial da década de 1990, ver Guimarães 
(1996) e Suzigan e Villela (1997). 
27 Medida Provisória nº 158, transformada na Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990. 
28 Foram preservados os seguintes regimes aduaneiros especiais: o regime de importação pelo mecanismo 
do drawback, o regime da Zona Franca de Manaus, os inerentes à Lei de Informática e os relativos aos 
acordos internacionais de que fizesse parte o Brasil. 
29 Portaria nº 56, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de 15 de março de 1990. 
30 Portaria nº 365, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de 26 de junho de 1990. 
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iii) a implementação imediata de um programa de reforma aduaneira, mediante 

o anúncio de um cronograma de redução gradual dos níveis tarifários 

vigentes, de tal maneira que se alcançasse em 1994 uma estrutura de 

proteção nominal com alíquotas ad valorem variando entre 0% e 40%, tarifas 

médias de 14% e modal de 20%31. 

 

Na definição dos novos níveis tarifários a serem aplicados por categorias de 

produtos, pesaram tanto o princípio da escalada tarifária no âmbito das cadeias 

produtivas quanto os distintos perfis competitivos intersetoriais da economia brasileira 

como um todo. Não por acaso os critérios usados para a adoção das novas tarifas de 

importação foram (Kume, Piani e Souza, 2000, p.6): 

 

i) alíquota de 0% para bens com inequívoca vantagem comparativa (sobretudo 

bens exportáveis), bens com elevado custo de transporte internacional, bens 

sem produção com similar nacional e commodities de baixo valor agregado; 

 

ii) alíquota de 5% para bens que já contavam com este gravame aduaneiro em 

1990; 

 

iii) alíquota de 10% para produtos agrícolas e derivados; 

 

iv) alíquota de 10%, 15% e 20% para produtos que, em suas respectivas cadeias 

produtivas, utilizassem produtos básicos com tarifa aduaneira de 0%; e 

 

v) alíquota de 20% para as demais categorias de produtos. 

 

Ao se avaliar o desenho original do processo de reforma do comércio exterior 

brasileiro, encontram-se evidências notórias de que ele foi calcado no método 

concertina, quer por haver respeitado o princípio da escalada tarifária como critério de 

determinação dos novos gravames aduaneiros, conforme comprovam os itens de (i) a 

(v) anteriores, quer pelo gradualismo que caracterizou a implementação da liberalização 

comercial propriamente dita, pelo menos em sua etapa inicial.   

 
31 Portaria no. 365, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de 26 de junho de 1990. 
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Por outro lado, embora a efetivação da reforma comercial no Brasil não tenha 

seguido na prática as recomendações de seqüência da literatura teórica32, os níveis 

diferenciados e relativamente elevados de tarifas nominais com que contariam diversos 

setores, estratégicos ou não para o desenvolvimento econômico, acabaram impedindo 

que os mesmos sofressem forte retração ou, inclusive, desaparecessem do país.  Dentre 

os setores que receberam tratamento privilegiado, destacam-se: os de alta tecnologia, 

como os de informática (alíquota de 35%) e os de química fina (30%); os com 

capacidade para promover efeitos intensos de encadeamento para frente e para trás, 

como o automobilístico (alíquota de 35%); e os segmentos com menor vantagem 

comparativa vis-à-vis os países asiáticos, como os da indústria eletroeletrônica de 

consumo (30%)  [Kume, Piani e Souza, 2000, p.6]. 

 

Como mostram os dados da tabela 4.7, o cronograma de redução de tarifas de 

importação inicialmente planejado foi mantido até o final do primeiro semestre de 1992: 

as alíquotas média e modal efetivamente implementadas, de 21,2% e 20%, 

respectivamente, foram introduzidas em consonância com os prazos previamente 

determinados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Basta lembrar que a eliminação das barreiras não-tarifárias foi empreendida concomitantemente com o 
anúncio do cronograma de redução de tarifas, em março de 1990. Além disso, a liberalização do 
movimento de capitais autônomos de curto prazo intensificou-se a partir de 1992,  antes, portanto, da 
conclusão do processo de liberalização comercial, previsto para 1994, e num momento em que as 
empresas brasileiras estavam ainda na etapa inicial de implementação de seus respectivos projetos de 
reestruturação tecnológica e produtiva. 
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Tabela 4.7 
      

Cronograma de redução tarifária no Brasil                                          
(1990 - 1994) 

      
Cronograma inicial 1990 15/2/1991 1º/01/1992 1º/01/1993 1º/01/1994
Cronograma modificado 1990 15/2/1991 1º/01/1992 1º/10/1992 1º/07/1993
      
Média simples(%) 32,2 25,3 21,2 17,1 14,2 
Moda (%) 40 20 20 20 20 
Desvio-padrão 19,6 17,4 14,2 10,7 7,9 
      
Fonte: Guimarães (1996, p.12)    

 

 

A partir do segundo semestre de 1992, entretanto, a evolução e a consolidação do 

processo de reforma comercial não conservou o mesmo grau de transparência e 

credibilidade que havia caracterizado a fase inicial. Como se pode notar na tabela 4.7, as 

antecipações efetivamente ocorridas nas reduções tarifárias previstas para 1993 e 1994 

acabaram por reduzir em seis meses a conclusão final do programa de liberalização 

comercial brasileira.  Tais fatos sinalizavam um certo desvio da concepção original da 

reforma que, antes voltada para o objetivo precípuo de redefinir a estrutura de proteção 

das atividades econômicas domésticas, conferindo-lhes maior eficiência produtiva, 

passou a ser também conduzida com o propósito de coadjuvar a estabilidade do nível 

geral de preços. Com a adoção do Plano Real,  no primeiro semestre de 1994, esse 

objetivo acabou por prevalecer sobre qualquer estratégia para fomentar a eficiência 

econômica em perspectiva de longo prazo, como será analisado na próxima subseção. 

 

4.2.3 A liberalização comercial no Brasil: consolidação e desdobramentos após o 

Plano Real 

 

Pelo menos na fase inicial de implementação do Plano Real, a partir do segundo 

semestre de 1994, as medidas tomadas no âmbito da política de importação deixavam 

claro que esta ficaria subordinada à estratégia macroeconômica de estabilização 

antiinflacionária no curto prazo. Naquela ocasião, foram determinadas duas 

modificações adicionais na estrutura de proteção tarifária previamente concebida pelo 
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escopo do programa de reforma comercial, a qual, àquela altura, já podia ser 

considerada concluída: primeiro, foram reduzidas para 0% ou 2% as alíquotas do 

imposto de importação de uma extensa lista de insumos e bens de consumo com peso 

expressivo nos índices de preços domésticos;  segundo, antecipou-se para setembro de 

1994 a tarifa externa  comum (TEC) do MERCOSUL, prevista para só vigorar a partir 

de janeiro do ano seguinte  (Kume, Piani e Souza, 2000, pp.7-8)33. 

 
Com relação à primeira modificação, as principais reduções tarifárias incidiram 

sobre as alíquotas de importação de produtos farmacêuticos, insumos para lâmpadas, 

cerâmica de ferro fundido, aço, minerais não-ferrosos, milho em grão, tomates, outros 

alimentos, pneumáticos, aparelhos eletrônicos, papel e seus artefatos e produtos de 

higiene. Além disso, a redução de tributos aduaneiros na importação de produtos 

realizada via remessas postais ou por transporte aéreo internacional acabou por provocar 

sérias distorções econômicas, sobretudo porque em alguns casos, como no dos produtos 

eletrônicos, o imposto incidente sobre a compra externa revelou-se inferior à tributação 

incidente sobre a produção nacional.  As antecipações à TEC,  por seu turno, acabaram 

acarretando significativa redução nos níveis de proteção nominal de bens com maior 

elasticidade-renda da demanda, como os automóveis, eletrônica de consumo e química 

fina e, por conseguinte, expressivo aumento de suas importações [Kume (1996);  

Moreira e Correa (1996)]34.    

 

 A partir de 1995, os impactos decorrentes dessas medidas intempestivas, aliadas à 

notória redução da taxa de câmbio real da moeda nacional em relação ao dólar (rever 

gráfico 4.1, desenhado anteriormente), acabaram por agravar os déficits da balança 

comercial35.  As pressões criadas sobre o balanço de pagamentos eram mais do que 

evidentes, sobretudo porque, à medida que o Brasil revelava ano a ano déficits 

crescentes em conta-corrente, alimentava maior desconfiança nos agentes econômicos 

 
33 Mesmo nos casos em que devesse ocorrer uma elevação do imposto aduaneiro a fim de que a tarifa 
vigente viesse a se adequar à tarifa acordada nas negociações do MERCOSUL, acabou sendo mantida a 
menor alíquota.  
34 Portaria nº 492, de 21 de novembro de 1994.  Essa medida só foi corrigida no final do ano seguinte 
(Portaria nº 316, de 28 de dezembro de 1995), quando se fixou um limite de US$500 para importações 
realizadas por via postal, bem como uma alíquota de 60% para essa modalidade de aquisição externa. 
35 A reversão do saldo da conta de comércio brasileira, ocorrido em 1994, fechava um período 
relativamente longo (desde meados da década de 1980) em que a balança comercial vinha exibindo 
expressivos superávits comerciais.  



 190

 

                                                

acerca da real possibilidade de que aqueles continuassem sendo financiados pela entrada 

líquida de capitais externos. 

 

 Diante das pressões protecionistas manifestadas pelos setores afetados e, 

principalmente, do risco de antecipar uma crise cambial aguda frente à magnificação 

dos déficits em transações correntes, as autoridades econômicas foram obrigadas a 

retroceder,  implementando, ao longo de 1995 e 1996, diversas medidas para coibir as 

elevadas taxas de incremento das importações. Dentre a principais, destacam-se 

[Moreira e Correa (1996), p.19;   Bonelli, Veiga e Brito (1997), pp.16-18)]: 

 

i) o aumento para 70% das alíquotas de importação de 122 produtos incluídos 

na tarifa externa comum (TEC) do MERCOSUL,  sobretudo diversos bens 

de consumo conspícuos, como os da chamada linha branca (ventiladores, 

refrigeradores, freezers, máquinas de lavar, etc.), linha marrom (televisores, 

aparelhos de som, entre outros) e veículos (automóveis, motocicletas e 

bicicletas)36; 

 

ii) a adoção de uma lista de exceção à tarifa externa comum do MERCOSUL, 

na qual bens dos setores eletroeletrônico, automobilístico, têxtil, artigos de 

vestuários, calçados, dentre outros, passariam a contar temporariamente com 

tarifas de importação bastante superiores às da TEC37; 

 

 

iii) a formulação de uma nova lista, em paralelo à lista de exceção à TEC, 

contendo diversos itens com distintos níveis de proteção tarifária – a 

chamada lista Dallari  -,  com  o objetivo aparentemente ambíguo de 

responder às pressões protecionistas dos setores afetados, de um lado (neste 

caso, determinando alíquotas superiores à TEC), e evitar problemas de 

 
36 Esta medida, implementada pelo Decreto no 1.427, 29 de abril de 1995, teria vigência de um ano. 
37 Excluindo os setores de bens de capital, de informática e de telecomunicações, em meados de 1996, a 
lista de exceções à TEC continha 233 itens, em que se destacavam os produtos químicos e petroquímicos, 
alimentos, têxteis, material de construção, produtos de limpeza e higiene, e de couro e madeira, todos 
eles, em geral, com alíquotas inferiores às da TEC e com compromisso de convergência para os níveis 
desta em 1o de janeiro de 2001. A lista de exceção para bens continha cerca de 900 itens, com tarifas 
superiores às da TEC e acordo de convergência para o nível de 14% até 2001. Quanto aos bens de 
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desabastecimento, de outro (fixando impostos aduaneiros de importação em 

níveis inferiores à TEC)38. 

 

Posteriormente, em 1o de abril de 1996, com a expiração do Decreto nº 1.427,  de 

29 de abril do ano anterior, que determinara o aumento para 70% das alíquotas de 

importação dos bens discriminados em (i), o governo definiu um cronograma para a 

redução gradual das tarifas de importação daqueles 122 itens, até que alcançassem, em 

2001, o nível negociado para a TEC, da ordem de 20%. Para viabilizar a reestruturação 

produtiva e tecnológica desses setores, o ritmo de redução tarifária previsto para a 

convergência à TEC passaria a ser relativamente lento, com cronograma de corte anual 

de 2%, 3% ou 4% nas alíquotas de importação, conforme caso a caso. De imediato, os 

eletrodomésticos portáteis e eletroeletrônicos, bem como as motocicletas e as bicicletas 

tiveram as alíquotas reduzidas para 35%; os freezers, geladeiras e aparelhos de ar-

condicionado, para 30%; e os calçados, para 40%, percentual que, embora superior ao 

negociado multilateralmente pelo Brasil no âmbito da OMC/GATT, era justificado tanto 

pela forte concorrência com produtos chineses quanto pela conjuntura de reestruturação 

do setor. 

 

A  atenuação da pressão exercida pelas importações sobre o setor automobilístico 

foi resolvida como um caso à parte. Dada a sua reconhecida importância estratégica, em 

vista de seus tradicionais efeitos de encadeamento para frente e para trás em termos de 

geração de renda e emprego, o governo brasileiro, após ver frustrada uma tentativa 

inicial de impor quotas de importação para o produto39, decidiu implementar um regime 

de incentivos mais amplo para o setor.  Estabelecidas as negociações preliminares com a 

iniciativa privada e os demais países do MERCOSUL, a Medida Provisória nº 1.235 de 

15 de dezembro de 1995 (regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 1.761, de 26 de 

dezembro de 1995), fixava as bases do chamado regime automotivo brasileiro, cujos 

 
informática e de telecomunicações, a lista enumerava cerca de 200 itens, com compromisso de 
convergência para uma alíquota próxima de 16% até 2006 [Bonelli, Veiga e Brito (1997), pp.17-18]). 
38 A chamada lista Dallari (em alusão ao sobrenome do então Secretário de Abastecimento e Preços do 
Ministério da Fazenda) foi instituída pela Resolução nº 7/95 do Grupo Mercado Comum (GMC), de abril 
de 1995, e chegou a cobrir 67 produtos em fevereiro de 1996, sendo 38 com tarifas de importação acima 
da TEC e 29 com alíquotas aduaneiras inferiores às desta (Bonelli, Veiga e Brito, 1997, p.17).  
39 No final do primeiro semestre de 1995, o governo brasileiro estipulou um regime temporário de cotas 
de importação de automóveis, pelo qual as compras externas do produto, até junho de 1995, não deveriam 
ultrapassar o limite de 50% das efetivadas no ano anterior.  Seguindo as recomendações da OMC, esse 
regime foi suspenso em outubro do mesmo ano. 
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pontos principais consistiam na : i) redução de 90% do imposto de importação em vigor 

sobre máquinas, equipamentos, ferramentas e outros instrumentos utilizados pelo setor;  

ii) redução de até 90% das alíquotas aduaneiras de importação incidentes sobre 

matérias-primas, partes, peças, componentes e pneumáticos;  iii) redução de até 50% do 

imposto de importação  incidente sobre veículos de passageiros de uso misto e jipes, 

veículos de transporte de mercadorias, caminhões e tratores40. 

 

Havia, além disso, um sistema de cotas tarifárias embutidas no regime: pelo 

referido Decreto nº 1.761, para cada matéria-prima produzida no país (medida numa 

mesma moeda comum), permitir-se-ia um mesmo montante de importação de bens 

similares, no ano calendário, com redução dos gravames aduaneiros; o valor total FOB 

das importações de autopeças com benefício tarifário ficaria limitado a dois terços das 

exportações líquidas; e a proporção entre as compras de bens de capital produzidos no 

país e as importações deveria ser, no ano calendário, de um por um, até 31 de dezembro 

de 1997, e de meio por um, a partir de 1o de janeiro de 199841. De acordo com a 

legislação original, os incentivos concernentes ao regime automotivo brasileiro 

deveriam vigorar até 31 de dezembro de 1999. 

 

Paralelamente, procurou-se reforçar os mecanismos de salvaguardas comerciais e 

de defesa contra a competição desleal externa, mediante a reestruturação e 

modernização das instituições já existentes encarregadas da execução da política de 

comércio exterior, adaptando-as ao novo contexto de uma economia mais vinculada e 

sujeita às pressões da concorrência internacional.  Dentre as medidas mais importantes 

relacionadas às novas práticas de defesa comercial, figuram a imposição de cotas para a 

importação de tecidos artificiais e sintéticos provenientes da China, Hong-Kong, Coréia 

do Sul, Taiwan e Panamá, amparada pelo Acordo Multifibras da Rodada Uruguai do 

GATT/1994 (Bonelli,  Veiga e Brito, 1997, p.19);  a adoção de salvaguarda provisória, 

por meio da incidência de uma sobretaxa de 50 pontos percentuais à TEC de 20%, 

 
40 As reduções previstas em (i) e (ii) não poderiam, entretanto, resultar em pagamento do imposto de 
importação inferior a 2%, e as previstas em (iii) não poderiam redundar numa alíquota inferior à TEC. De 
todo modo, o regime automotivo acarretou uma redução bastante expressiva do nível de proteção nominal  
do setor de autopeças, cujos produtos passaram a contar com impostos aduaneiros de importação de 
apenas 2% (contra 18% antes do acordo) [Bonelli, Veiga e Brito (1997, p. 35)]. 
41 Para mais detalhes do regime automotivo, ver, além da legislação mencionada,  Bonelli, Veiga e Brito 
(1997, pp.34-38). 
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aplicável à importação de brinquedos42; e a reformulação total da legislação anti-

dumping, adequando-a aos acordos  negociados na Rodada Uruguai do GATT/199443. 

  

 Com relação à política de exportação, pode-se afirmar que as medidas 

implementadas foram menos de natureza estratégico-estrutural que de ordem tópica, 

visando compensar a perda de competitividade dos produtos brasileiros com a 

expressiva apreciação real do câmbio. Os principais instrumentos adotados dizem 

respeito: i) à eliminação de impostos incidentes sobre produtos exportados, como o 

PIS/PASEP e COFINS; ii) ao reforço do sistema de financiamento e de seguro às 

exportações;  iii)  à criação de um programa de modernização da infra-estrutura de 

transportes e dos serviços portuários domésticos  (Suzigan e Villela, 1997, pp. 119-121). 

  
 Haja vista que o processo de liberalização comercial brasileira consistiu em 

redefinir o aparato de proteção da economia, privilegiando o controle do volume e da 

composição da pauta de importação por meio do instrumento tarifário, cabe finalmente 

analisar as mudanças ocorridas tanto na estrutura de tarifas nominais como na de tarifas 

efetivas, ambas discriminadas nas tabelas 4.8 e 4.9, seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Tratou-se da primeira medida de salvaguarda aplicada a um setor produtivo no Brasil, após a 
regulamentação,  pelo Decreto nº 1.488, de 11 de maio de 1995, do Acordo de Salvaguardas negociado  
na OMC/GATT. Ao obter salvaguarda comercial, o setor de brinquedos brasileiro comprometeu-se a 
apresentar resultados positivos tanto em termos de incremento de produtividade quanto de melhora de 
técnicas produtivas (Piani, 1996). 
43 Após a liberalização comercial, o número de processos de investigação de prática de dumping 
aumentou consideravelmente, a ponto de alguns analistas terem manifestado a preocupação com o uso 
indevido do mecanismo para assegurar a sobrevivência de setores ineficientes [ver por, exemplo, Piani 
(1996) e Kume (1997)]. De qualquer forma, é preciso lembrar que a maior demanda pela aplicação dos 
instrumentos anti-dumping estava claramente associada aos impactos adversos decorrentes não apenas da 
maneira pouco criteriosa com que as mudanças de tarifas passaram a ser introduzidas após o Plano Real 
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Tabela 4.8 
            

Tarifa nominal média no Brasil (em %)                                                       
(1988 - 1998) 

            
Setores 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
            
Agropecuária 17,0 6,0 5,9 5,1 3,9 3,5 3,2 7,4 7,3 9,9 9,9
Extrativa mineral 19,7 9,9 9,6 5,1 1,7 1,7 1,5 2,8 3,7 6,5 6,4
Extração de petróleo e carvão 5,6 1,9 3,3 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minerais não-metálicos 39,2 32,3 31,5 19,6 11,8 10,7 9,2 10,2 10,5 13,7 13,6
Siderurgia 29,0 15,4 14,5 10,3 7,0 5,8 6,3 7,1 7,8 10,2 10,2
Metalurgia de não-ferrosos 30,6 18,4 17,6 13,0 8,2 7,4 7,6 8,9 8,8 11,7 11,7
Outros produtos metalúrgicos 45,8 34,0 34,8 27,6 19,9 16,3 14,3 15,8 15,9 18,9 18,9
Máquinas e equipamentos* 46,8 38,8 37,2 28,5 20,2 19,1 19,0 16,5 15,5 17,8 17,7
Material elétrico 50,0 41,2 44,1 35,2 23,5 18,8 18,4 21,3 17,2 19,8 19,5
Equipamentos eletrônicos 48,6 39,4 40,6 35,2 24,3 20,7 19,0 19,3 15,6 17,9 17,4
Automóveis, caminhões e ônibus 65,0 65,0 78,7 58,7 39,0 34,0 19,9 41,0 52,4 47,1 38,1
Peças e outros veículos 42,8 38,0 37,4 29,9 20,8 17,9 17,4 17,9 16,1 18,7 18,5
Madeira e mobiliário 30,3 25,8 25,4 16,4 9,8 9,5 8,8 10,7 11,0 14,0 14,0
Celulose, papel e gráfica 32,1 24,3 23,6 13,4 9,5 9,3 8,3 9,8 10,3 14,2 14,2
Borracha 49,3 47,6 46,6 34,8 20,6 14,9 12,1 12,6 12,5 15,0 14,8
Elementos químicos 31,4 26,1 24,8 18,4 14,2 12,4 8,5 7,6 6,5 16,7 21,1
Refino de petróleo 33,8 21,2 19,4 14,1 9,9 9,5 5,2 3,8 4,1 5,4 5,4
Produtos químicos diversos 34,7 26,0 21,8 16,6 11,9 12,2 7,1 7,6 7,8 10,9 10,9
Farmacêutica e perfumaria 45,3 34,4 31,5 20,8 13,8 12,8 4,6 8,0 8,0 10,7 10,8
Artigos de plástico 57,1 39,5 39,0 31,2 19,2 16,8 15,7 15,3 15,2 18,1 18,2
Têxtil 57,3 53,3 31,8 30,6 20,9 15,6 13,2 14,9 16,3 19,4 19,4
Vestuário 76,0 75,0 51,1 48,3 29,3 20,0 19,4 19,8 19,8 22,8 22,8
Calçados 41,0 35,8 29,6 24,8 16,0 14,2 13,2 17,9 15,3 18,0 17,2
Indústria do café 35,0 28,9 28,9 20,0 14,4 12,2 9,8 10,0 12,0 15,0 15,0
Beneficiamento de prod. vegetais 42,0 34,6 34,6 28,1 12,8 10,6 10,0 12,1 12,0 14,8 14,8
Abate de animais 29,8 20,7 19,7 16,0 10,0 9,9 7,3 8,4 9,2 12,2 12,2
Indústria de laticínios 40,3 32,7 32,7 27,5 29,9 20,0 23,5 18,1 18,9 21,1 23,0
Açúcar 29,3 25,7 25,7 20,4 20,0 20,0 10,1 16,0 16,0 19,0 19,0
Óleos vegetais 20,5 16,6 16,6 9,6 8,9 8,9 8,0 8,3 8,4 11,4 11,5
Outros produtos alimentares 51,8 45,0 45,0 38,9 22,3 17,0 13,0 14,6 15,1 18,0 17,9
Indústrias diversas 49,1 42,1 41,6 33,2 21,1 16,4 14,4 13,5 13,5 16,3 16,4
            
Média simples 39,6 32,1 30,5 23,6 15,7 13,5 11,2 12,8 13,0 15,6 15,5
Média ponderada pelo valor adicionado 37,7 29,4 27,2 20,9 14,1 12,5 10,2 10,8 10,8 13,4 13,4
Desvio-padrão 14,6 15,8 14,9 12,7 8,2 6,7 5,9 7,4 8,7 7,6 6,6
            
Máximo 76,0 75,0 78,7 58,7 39,0 34,0 23,5 41,0 52,4 47,1 38,1
Mínimo 5,6 1,9 3,3 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonte: Kume, Piani e Souza (2000, p.11).        
* Inclui tratores e máquinas rodoviárias.           
  

 
(ora reduzindo-as, ora aumentando-as, em função de objetivos de curtíssimo prazo), como também da 
própria apreciação cambial.   
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A tabela 4.8 especifica as tarifas médias praticadas no Brasil no período 1988-

1998, agrupadas por setores da atividade econômica (definidos como comercializáveis) 

segundo a classificação da Matriz insumo-produto do IBGE. É possível constatar, no 

período como um todo, uma redução não-desprezível do nível de proteção nominal: 

entre 1988 e 1998, as alíquotas aduaneiras médias praticadas no país reduziram-se de 

39,6% para 15,5%;  quando se consideram as tarifas médias ponderadas pelo valor 

adicionado  por cada setor, verifica-se uma intensidade de redução similar, neste caso  

de 37,7% para 13,4%;  além disso, a diminuição do desvio-padrão de 14,6% para 6,6% 

no mesmo período reflete maior neutralidade na concessão do incentivo implícito 

decorrente da adoção de uma alíquota de importação superior a 0%. 

 

 A tabela 4.8 revela também que o corte tarifário efetivado em 1994, ano de 

finalização do cronograma de liberalização comercial, acabou levando a uma tarifa 

média nominal inferior (de 11,2%) à previamente concebida (de 14%), fato explicado 

principalmente pelas antecipações e reduções de alíquotas aduaneiras de importação na 

fase imediatamente posterior à implementação do Plano Real.  Naquele ano, contavam 

com o maior nível de proteção nominal os setores de laticínios (23,5%), automobilístico 

(19,9%), vestuário (19,4%), equipamentos eletrônicos e máquinas e tratores (ambos 

19%) e com o menor nível de tarifação nominal os setores de extração de petróleo e 

carvão (0%),  extrativa mineral (1,5%), agropecuária (3,2%), farmacêutica & 

perfumaria (4,6%) e refino de petróleo (5,2%). 

 

 Em 1998, já plenamente consolidada a liberalização comercial brasileira, alguns 

setores continuaram mantendo os maiores níveis de proteção nominal 

(comparativamente a 1994), embora tenha havido ligeiras modificações no ranking, de 

modo que passaram a deter as maiores alíquotas de importação as indústrias 

automobilística (38,1%), de laticínios (23%), de vestuário (22,8%), de elementos 

químicos (21,1%), de material elétrico (19,5%) e têxtil (19,4%). Naquele ano, os setores 

com os menores níveis de proteção nominal eram praticamente os mesmos de 1994, 

quais sejam, os de extração de petróleo e carvão (0%), refino de petróleo (5,4%), 

extrativa mineral (6,4%) e agropecuária (9,9%). Merece destaque o fato de que alguns 

setores que contavam em 1994 com níveis baixos ou moderados de proteção tarifária 

(menores que 10%) tiveram aumentos relativamente expressivos das alíquotas 
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aduaneiras após o Plano Real, sendo dignos de nota as indústrias extrativa mineral,  

agropecuária, de elementos químicos e a farmacêutica & perfumaria, cujas tarifas 

nominais em 1998 indicavam que haviam sofrido acréscimo superiores a 100%, 

comparativamente àquele ano. 

 

A tabela 4.9 apresenta a evolução do nível de proteção efetiva,  conceito que, por 

levar em conta as tarifas aduaneiras incidentes não apenas sobre a importação de um 

produto qualquer, mas também os gravames aduaneiros imputados aos insumos nele 

incorporados,  permite uma análise mais precisa do impacto da estrutura tarifária sobre 

o valor adicionado em cada setor44.  Como ponderam Kume, Piani e Souza (2000, p.15), 

“a metodologia que permite obter estimativas de níveis de proteção efetiva pressupõe 

diversas hipóteses simplificadoras;  seus resultados, portanto, devem ser vistos como 

indicativos”. A despeito de as restrições metodológicas indicarem apenas um valor 

aproximado, ainda assim é suficiente para determinar quais setores ficaram 

efetivamente mais ou menos protegidos ao longo e ao final do processo de liberalização 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Rever capítulo III, em que o conceito é apresentado formalmente. 
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Tabela 4.9 
          

Taxa de proteção efetiva (em %)                                                       
(1990 - 1998) 

          
Setores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
          
Agropecuária 3,0 2,7 2,3 1,9 2,4 7,6 7,4 9,9 9,9
Extrativa mineral 6,3 2,3 0,0 -0,6 -0,1 0,1 1,3 4,4 4,2
Extração de petróleo e carvão -3,4 -4,0 -4,0 -5,0 -4,9 -2,4 -1,8 -2,2 -2,2
Minerais não-metálicos 38,8 22,6 13,2 12,2 10,5 11,5 11,9 15,5 15,4
Siderurgia 15,8 13,0 9,0 8,4 8,8 9,1 11,2 14,3 14,2
Metalurgia de não-ferrosos 12,8 9,0 6,0 5,5 7,5 9,2 8,8 11,8 11,9
Outros produtos metalúrgicos 51,0 40,8 30,7 23,5 19,7 22,0 21,5 24,7 24,8
Máquinas e tratores 41,5 31,3 22,1 21,7 22,4 18,0 16,7 18,6 18,6
Material elétrico 62,5 50,6 32,1 24,8 25,8 31,3 22,7 25,0 24,5
Equipamentos eletrônicos 44,2 41,4 27,6 23,5 21,7 21,5 16,4 18,5 17,9
Automóveis, caminhões e ônibus 351,1 198,3 93,5 76,5 27,7 113,8 217,5 177,0 129,2
Peças e outros veículos 44,6 36,3 24,9 21,3 21,8 21,8 18,4 20,8 20,5
Madeira e mobiliário 29,4 17,0 9,5 9,8 10,0 11,6 11,9 15,1 15,1
Celulose, papel e gráfica 22,6 11,1 8,0 8,2 8,1 9,7 10,4 14,7 14,7
Borracha 70,2 49,8 26,0 16,9 15,2 14,9 14,0 16,3 16,0
Elementos químicos 25,2 18,6 14,6 12,6 8,7 6,9 5,4 18,3 24,2
Refino de petróleo 38,5 26,8 15,7 12,7 7,1 3,4 4,3 5,6 5,7
Produtos químicos diversos 29,4 21,5 14,9 16,4 9,2 9,2 9,1 12,5 12,5
Farmacêutica e perfumaria 35,8 23,0 14,8 13,6 3,0 7,5 7,3 10,0 10,0
Artigos de plástico 50,7 41,4 24,2 20,2 23,3 21,2 19,1 21,9 21,9
Têxtil 49,2 50,9 31,4 21,3 20,9 21,9 21,8 24,9 24,9
Vestuário 67,0 63,1 36,6 23,7 24,5 23,6 23,1 26,1 26,1
Calçados 28,8 25,6 16,5 15,0 15,9 23,9 18,2 20,8 19,4
Indústria do café 30,6 20,9 15,3 12,8 10,1 10,2 12,4 15,4 15,4
Beneficiamento de prod. vegetais 80,6 64,1 19,1 16,1 17,5 16,4 17,8 20,9 20,8
Abate de animais 19,4 15,8 9,8 9,9 7,3 8,3 9,2 12,2 12,1
Indústria de laticínios 35,0 29,8 22,9 21,7 24,8 18,6 19,9 22,1 24,4
Açúcar 23,9 18,8 20,6 21,3 9,5 16,7 16,8 19,9 19,9
Óleos vegetais 20,7 5,2 7,6 8,0 8,5 8,0 8,3 11,6 12,0
Outros produtos alimentares 94,5 82,8 36,5 25,3 19,2 20,3 21,6 24,3 24,1
Indústrias diversas 58,9 47,3 27,9 19,1 16,9 15,3 15,0 17,9 17,9

Média simples 47,7 34,8 20,3 16,7 13,6 17,1 19,9 21,6 20,2
Média ponderada pelo valor adicionado 37,0 28,6 17,7 15,2 12,3 10,4 14,3 16,6 16,2
Desvio-padrão 60,6 36,5 17,2 13,5 8,4 19,5 37,2 29,6 21,3

Máximo 351,1 198,3 93,5 76,5 27,7 113,8 217,5 177,0 129,2
Mínimo -3,4 -4,0 -4,0 -5,0 -4,9 -2,4 -1,8 -2,2 -2,2
Fonte: Kume, Piani e Souza (2000, p.17).        
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No período 1990-1994,  referente à implementação da reforma tarifária, a taxa de 

proteção efetiva média  (ponderada pelo valor adicionado) reduz-se de 37% para 12,3%.  

Embora esta última não tenha sido a mais baixa da década de 1990 (em 1995, ela 

chegou a alcançar 10,4%), o menor nível de dispersão intersetorial alcançado (8,4%) 

sugere que o ano de concepção e adoção do Plano Real correspondeu à fase em que, 

como conseqüência das mudanças ocorridas na estrutura tarifária brasileira, se atingiu a 

maior convergência para uma situação de neutralidade entre os incentivos concedidos à 

produção destinada ao mercado interno vis-à-vis às atividades orientadas para a 

exportação. 

 

 Uma vez concluído o cronograma de reduções tarifárias em 1994, desfrutavam 

das maiores taxas de proteção efetiva os seguintes setores: automobilístico (27,7%), 

material elétrico (25,8%), laticínios (24,8%), vestuário (24,5%), artigos de plástico 

(23,3%) e máquinas e tratores (22,4%).  Cabe notar que as indústrias de extração de 

petróleo e carvão, extrativa mineral e agropecuária continuaram detendo os menores 

níveis de proteção efetiva em 1994 (respectivamente de –4,9%, -0,1% e 2,4%), situação 

bastante similar à que vigorava antes da liberalização comercial.  

 

 Uma análise dos dados do período como um todo sugere as seguintes conclusões 

principais: 

 

i) o nível de proteção efetiva média da economia brasileira teve redução não-

desprezível entre 1990 e 1998, de 37% para 16,2%; 

 

ii) a diminuição do desvio-padrão, de 60,6% em 1990 para 21,3% em 1998, 

indica não somente maior neutralidade na concessão dos incentivos 

implícitos na estrutura tarifária que passou a vigorar após a liberalização 

comercial, como também provável redução do viés anti-exportador,  

sobretudo quando se leva em conta que níveis mais baixos de dispersão 

intersetorial tornam mais próximas, ceteris paribus, as taxas de rentabilidade 

esperadas das decisões de investimento e produção orientados para atender a 

demanda doméstica e as especificamente destinadas à exportação;   
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iii) a despeito das conclusões apresentadas em (i) e (ii), uma taxa de dispersão 

intersetorial de 21,3%, superior à proteção efetiva média da economia (tanto 

medida pela média simples quanto pela média ponderada pelo valor 

adicionado)  deve ser considerada relativamente elevada; 

 

iv) ao longo de praticamente todo o processo de liberalização comercial, três 

setores mantiveram baixos ou muito baixos seus respectivos níveis de 

proteção efetiva (abaixo de 10%): extração de petróleo e carvão, extrativa 

mineral e agropecuária, sendo que o primeiro indicou tarifa efetiva negativa 

em toda a década de 1990. 

 

Em 1998, uma vez plenamente consolidada a liberalização comercial, a economia 

brasileira contava com um nível relativamente moderado de proteção efetiva (16,2%).  

As tarifas efetivas notoriamente mais elevadas para a indústria de transformação, 

comparativamente àquelas incidentes sobre as atividades do setor primário, podem, em 

princípio, sugerir não apenas que as vantagens comparativas do país estejam localizadas 

nessas últimas, mas também que, dado o estágio de desenvolvimento da economia 

brasileira,  seriam nas atividades do setor secundário onde recai a maior necessidade de 

proteção45.  Em 1998, contavam com as maiores taxas de proteção efetiva os seguintes 

setores: automóveis, veículos e caminhões (129,2%), vestuário (26,1%), têxtil (24,9%), 

outros produtos metalúrgicos (24,8%), material elétrico (24,5%) e laticínios (24,4%);  e 

com os menores níveis de proteção efetiva: extração de petróleo e carvão (-2,2%), 

extrativa mineral (4,2%), refino do petróleo (5,7%), agropecuária (9,9%) e farmacêutica 

e perfumaria (10%).   

 

No final das contas, cabe registrar que o setor automobilístico manteve, em 

praticamente todo o período, um nível de proteção efetiva exageradamente elevado e 

bastante superior às taxas incidentes sobre os demais setores da economia brasileira.  

Ainda que se reconheça a importância estratégica da indústria quanto à sua capacidade 

de gerar renda e emprego, mormente em economias “grandes”, como é o caso da 

 
45 Evidentemente, essa sugestão conclusiva não se refere a todas as atividades do secundário, até porque a 
classificação contida na tabela 4.9 contém elevado nível de agregação. Ou seja, se os dados estivessem 
mais desagregados, a conclusão anterior deveria ser requalificada, haja vista que os níveis de proteção 
efetiva seriam diferenciados. 
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economia brasileira, essa disparidade associada ao incentivo implícito é inadmissível 

sob a ótica da eficiência produtiva da indústria no curto e no longo prazo.    

 

Conclusão 

 

 Este capítulo mostrou que a concepção do processo de liberalização comercial no 

Brasil foi prudente em dois aspectos fundamentais:  primeiro,  o gradualismo por que se 

deveria pautar a execução do programa de reforma tarifária entre 1990 e 1994, em 

especial as reduções previstas nas alíquotas aduaneiras de importação, uma vez fixado 

como meta um nível médio, modal e de dispersão dos gravames tarifários no final do 

período;  segundo, o respeito ao princípio da escalada tarifária, instaurando-se 

imediatamente alíquotas zero ou próximas de zero apenas nas importações de bens em 

cuja produção o país detivesse inequívoca vantagem comparativa ou nas compras 

externas de commodities com baixo valor adicionado;  tarifas intermediárias (entre 10% 

e 20%) para produtos agrícolas e bens cuja produção utilizasse insumos com alíquotas 

de 0%;  e tarifas mais elevadas (acima de 20%) na importação dos demais produtos, 

notadamente os dos setores de média-alta e alta tecnologia, como o automobilístico,  o 

de informática, o de química fina e o eletroeletrônico. 

 

 Com relação à execução do programa de reforma tarifária propriamente dito, a 

experiência brasileira não parece haver seguido as recomendações da literatura sobre 

liberalização comercial.  Nesse sentido, pelo menos duas advertências concernentes à 

seqüência foram ignoradas no Brasil: em primeiro lugar, a eliminação das barreiras não-

tarifárias e as reduções de tarifas de importação foram introduzidas praticamente de 

forma simultânea; em segundo, a liberalização do comércio exterior foi implementada 

conjuntamente com a abertura da conta brasileira de capitais de curto prazo. 

 

 Se isso não bastasse,  o programa de liberalização comercial veio a sofrer 

alterações repentinas antes e depois do Programa de Estabilização de 1994. Com efeito, 

se antes do Plano Real, as antecipações nos cortes tarifários previstos para prevalecer 

entre 1993 e 1994 repercutiram negativamente sobre o grau de transparência e 

credibilidade da reforma comercial, após o programa de estabilização, reduções 

intempestivas nas alíquotas aduaneiras de uma variedade de produtos com elevada 
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elasticidade-renda da demanda (como automóveis, motocicletas, produtos 

eletroeletrônicos, entre outros) acabaram acarretando um crescimento explosivo das 

importações.  Embora o erro tenha sido corrigido logo adiante,  é bastante provável que 

a expressiva apreciação cambial ocorrida entre o segundo semestre de 1994 e o final de 

1998 tenha contribuído para restringir os benefícios oriundos da reestruturação 

produtiva e tecnológica das atividades concorrentes com as importações e dos setores 

exportadores. 

 

 A despeito de todos esses percalços, não há como negar que os objetivos mais 

imediatos esperados do processo de liberalização comercial foram alcançados, 

notadamente a consolidação de uma estrutura de proteção em que as atividades 

domésticas passaram a ser protegidas primordialmente pelo instrumento tarifário e o 

setor exportador ficou menos discriminado comparativamente às atividades produtivas 

voltadas essencialmente para o mercado interno.  Como balanço final, seria lícito 

afirmar que, no final da década de 1990, a economia brasileira já havia consolidado sua 

experiência de liberalização comercial, sem que isso tenha acarretado, na média, uma 

extremada exposição de sua indústria de transformação à concorrência estrangeira nem 

o aparecimento de custos sociais exagerados, a exemplo de algumas experiências 

radicais de reforma comercial, como o caso chileno da década de 1970. De todo modo, 

uma avaliação mais apurada só será possível com uma análise das evidências empíricas 

disponíveis que permitam estabelecer os possíveis vínculos existentes entre a 

liberalização comercial e a evolução dos indicadores de eficiência da economia 

brasileira, tarefa reservada para o último capítulo. 
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CAPÍTULO V 

LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA: AS 

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O CASO BRASILEIRO 

 

 

Introdução 

 

 Conforme já amplamente analisado na Parte I, a tradição teórica sobre comércio 

internacional assegura que as economias que passam por experiências de liberalização 

comercial poderiam contar com diversos benefícios prováveis, figurando como mais 

importantes: 

 

i) o incremento da produtividade do trabalho,  quer nos setores que já detinham 

vantagem comparativa no início do processo de reforma do comércio 

exterior, quer nas indústrias que, em resposta à maior pressão da 

concorrência estrangeira, seriam forçadas a reestruturar métodos de 

produção e organizacionais procurando adaptar-se, ativa ou reativamente, ao 

novo ambiente econômico; 

 

ii) como resultado líquido, o aumento da produtividade média da economia 

como um todo;   

 

iii) a redução dos mark-ups setoriais, notadamente nas atividades produtoras de 

bens tradeables;  

 

iv) a conformação de um padrão de comércio coerente com as vantagens 

comparativas reveladas pelo país, uma vez consolidado o processo de 

reforma do comércio exterior;  

 

v) a garantia de maior acesso a bens que, por sua natureza, incorporam e 

difundem progresso técnico  -  notadamente máquinas e equipamentos 

industriais  -, embora nenhum resultado se possa assegurar a priori quanto 

aos prováveis benefícios dinâmicos, sejam eles relacionados à disseminação 



 203

 

                                                

de externalidades tecnológicas, sejam eles materializados na mudança do 

padrão de comércio e na sustentação do potencial crescimento da economia a 

longo prazo. 

 

Este capítulo pretende mostrar as principais evidências empíricas associadas aos 

impactos decorrentes do processo de reforma do comércio exterior sobre a eficiência da 

economia brasileira. O capítulo está constituído em três seções principais. A primeira 

procura analisar os vínculos empíricos porventura existentes entre a liberalização 

comercial e os indicadores de eficiência técnica da economia, notadamente a evolução 

da produtividade do trabalho e dos custos médios de produção dos principais setores da 

indústria de transformação (incluindo a extrativa mineral)1.  Pelo fato de esses 

indicadores terem sido estimados econometricamente com base em dados de painéis 

(panel data),  extraídos de plantas produtivas selecionadas em nível setorial e seguindo, 

com algumas modificações, a metodologia proposta por Tybout e Westbrook (1995),  os 

resultados empíricos desta seção constituem a principal contribuição desta tese para a 

pesquisa acadêmica realizada recentemente no Brasil sobre o tema2. 

 

A segunda seção explora a análise dos dados existentes acerca da alocação de 

recursos e do padrão de comércio com base numa série de indicadores do comércio 

exterior e da estrutura produtiva da economia brasileira na década de 1990. 

 

A terceira seção procura apontar para alguns indicadores concernentes à eficiência 

dinâmica. Ante a inexistência de vínculos mais estreitos entre os ricos insights da 

literatura teórica sobre o tema  -  de acordo com a abordagem exposta no capítulo II  -  e 

a aplicação empírica3, esta seção é a menos ambiciosa quanto à obtenção de evidências 

robustas e convincentes. Nesse caso, os indicadores nela apresentados estão apenas 

 
1 Doravante, passarei a usar, para simplificar, o termo “indústria de transformação”. 
2 Embora diversos trabalhos empíricos de estimação econométrica da evolução da produtividade total dos 
fatores, com base em panel data,  tenham sido publicados no Brasil ao longo da década de 1990 [ver, 
exemplo, Hay (1997) e Muendler  (2001)], a vantagem da metodologia proposta por Tybout e Westbrook 
(1995), como será mostrado mais adiante,  é que as variáveis explicativas da mudança de produtividade e 
de custos estão fortemente associadas às forças motoras de mudança de eficiência técnica em contexto de 
liberalização comercial. 
3 Uma das prováveis razões para a fraca aplicabilidade empírica das teorias de crescimento endógeno em 
contexto de economia “aberta” ao comércio internacional  (segundo a abordagem ortodoxa), bem como 
da vertente neoschumpeteriana  - ambas resenhadas no capítulo II  -  está relacionada ao seu elevado nível 
de abstração (sobretudo no caso da primeira vertente teórica). 
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indiretamente relacionados aos impactos da liberalização comercial sobre a eficiência 

dinâmica da economia brasileira em perspectiva de longo prazo. 

 

5.1 A liberalização comercial brasileira e a eficiência técnica: uma estimativa 

econométrica com base em modelo de regressão por dados de painéis (panel data) 

 

De acordo com o marco analítico do capítulo I, uma das principais predições da 

teoria de comércio internacional é que, em contexto estático, o livre-comércio, ao  

realocar geográfica e setorialmente os recursos produtivos disponíveis, pode contribuir 

para elevar a produtividade do trabalho no interior das economias nacionais. No entanto, 

em termos dinâmicos, a eficiência técnica só seria potencializada se, na fase de adesão 

ao livre-comércio, as firmas locais conseguirem produzir e disseminar inovações 

tecnológicas no restante do sistema econômico, quer introduzindo mudanças nos 

processos produtivos ou lançando novos produtos, quer incorporando novas formas de 

organização da produção.   

 

 Todavia, é preciso deixar claro que, à semelhança das ponderações feitas no 

capítulo III, o cálculo da evolução da produtividade no mundo real não se baseia em 

exercícios de estática comparativa entre situações hipoteticamente abstratas de autarquia 

pura e livre-comércio, mas nas mudanças que se efetivam em economias que reduzem  

o nível de proteção ao longo do tempo. De todo modo, a apuração do índice de 

produtividade do trabalho tem sido o método mais utilizado para se avaliar o nível de 

eficiência técnica das firmas, da indústria ou mesmo da economia como um todo. 

 

Para Bonelli e Fonseca (1998), no entanto, o método da produtividade total dos 

fatores (PTF) seria mais conveniente que o da produtividade da mão de obra – um 

critério apenas parcial para a estimação da eficiência técnica -, porque, uma vez 

deflagrado o processo de liberalização comercial, as firmas reagem às mudanças de 

preços relativos na economia substituindo fatores e demais insumos na produção.  

Como lembram esses autores, para o cômputo da PTF podem ser utilizadas três 

metodologias específicas: a da função de produção estimada4; a das razões de 

 
4 A propósito, o método da função de produção, cuja forma funcional quase sempre é do tipo Cobb-
Douglas, pode ser utilizado não somente para estimar a evolução da PTF, mas também outros fenômenos 



 205

 

                                                                                                                                              

produtividade; e a da contabilidade do crescimento5. Em grande parte dos estudos 

empíricos que tentaram estimar a evolução da PTF após a liberalização comercial, 

publicados nas duas últimas décadas, a escolha recaiu preferencialmente sobre o 

primeiro método6.  

 

Por outro lado, até o final dos anos de 1970, prevaleceu o método empírico de 

estimar a PTF com base em dados extraídos de cada segmento industrial ou mesmo do 

setor, como se houvesse uma planta representativa da indústria. Desde o início da 

década de 1980, autores como Nelson (1981) e Tybout (1992, 1996) vêm propondo o 

abandono dessa metodologia, alegando, sobretudo, que a avaliação da produtividade em 

termos agregados pressupõe homogeneidade tecnológica entre plantas produtivas de 

firmas que, ao contrário, apresentam desigualdades técnicas no mundo real7. Com 

efeito, se as mudanças tecnológicas deflagradas pelo processo competitivo já tendem a 

produzir per se assimetrias nos níveis de eficiência técnica entre as plantas produtivas 

existentes em determinada indústria, o processo de liberalização comercial pode 

reforçá-las ainda mais, à medida que a alteração de market-share decorrente do 

movimento de entrada e saída de firmas promova uma realocação intrasetorial dos 

recursos produtivos, eliminando plantas obsoletas e melhorando a produtividade das 

firmas mais eficientes da indústria. 

 

Ademais, as mudanças de market share podem também propiciar melhor 

aproveitamento das economias de escala nas firmas cujas plantas sejam maiores que 

suas rivais. De qualquer forma, esse provável resultado deve ser testado empiricamente, 

porquanto, como argumenta Rodrik (1988), as firmas estabelecidas, ao se defrontar com 

maior penetração das importações, podem ser forçadas a reduzir a produção corrente a 

um nível bastante inferior à escala mínima eficiente. 

 

 
estáticos ou dinâmicos característicos da planta ou da firma, como as economias de escala e o 
aprendizado tecnológico.  
5 Para maiores detalhes, ver Bonelli e Fonseca (1998). 
6 Entre outros trabalhos, podem ser citados Tybout e Westbrook (1995), a coletânea de artigos 
organizados por Roberts e Tybout (1996), além de Hay (1997) e Pavnick (1999). 
7 A crítica ao método de estimação pelo agregado industrial é assim sintetizado por Tybout (1996): “The 
representative plant approach to productivity analysis is popular because it can be executed at the 
sectoral or macro level with easily available data. But it is based on some unrealistic assumptions, 
including frictionless adjustment in factor stocks, competitive product and factor markets, and identical 
constant returns technologies at all plants” (p.48). 
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Certamente, as inovações tecnológicas propriamente ditas constituem o mais 

importante fator a alterar positivamente a taxa de crescimento da produtividade das 

firmas, sobretudo no longo prazo. Dependendo do número de firmas, de setores 

inovadores e do montante de novas técnicas introduzidas, os efeitos difusores 

provenientes dessas mudanças podem elevar inclusive a taxa de crescimento de longo 

prazo da economia como um todo, conforme já discutido no capítulo II. 

    

  Seguindo a metodologia sugerida por Tybout e Westbrook (1995), esta seção 

pretende estimar, com base em micro-dados de plantas industriais e utilizando a técnica 

de dados de painéis (panel data), a evolução da produtividade e dos custos médios (em 

termos reais) na indústria de transformação brasileira, decompondo-os nos três 

principais fatores explicativos, apontados anteriormente: os efeitos decorrentes da 

possibilidade de elevar a exploração de economias de escala ao nível da planta (efeitos-

escala);  as mudanças provenientes da realocação de insumos e fatores produtivos entre 

plantas, uma vez alterados os market-shares com a entrada e/ou saída líquida de firmas 

da indústria (efeitos-participação ou  market-share); e um termo residual que 

incorpore prováveis impactos produzidos pelas inovações tecnológicas, externalidades 

dinâmicas e outras forças introdutoras e difusoras de progresso técnico (efeitos 

residuais). 

 

Metodologia de estimação 

 

 Na metodologia original sugerida por Tybout e Westbrook (op. cit.), a evolução 

da produtividade pode ser estimada tanto a partir de funções de produção quanto de 

funções de custo. Como nem sempre incrementos de produtividade, avaliados em 

termos físicos, implicam reduções de custos unitários, pretende-se proceder a ambas as 

formas de mensuração para o caso brasileiro recente.  

 

Assim, o cálculo da mudança de produtividade por meio da decomposição do 

custo médio da indústria pode ser desdobrado a partir dos procedimentos a seguir. 

Definem-se inicialmente uma função de custos e o market-share da firma i, 

respectivamente, como: 
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ésima planta no período t;  Mit é uma variável residual que capta quaisquer efeitos 

(inovações, externalidades, etc.) conhecidos pelos dirigentes da firma (ainda assim, não 

totalmente), mas não pelo econometrista. Nesse caso, o custo médio da firma i fica 

expresso como uma função de custos que incorpora os efeitos-escala α (Yit) 

multiplicados pelos demais efeitos (residuais) sobre o custo médio da planta. 

∑
=

= n

i
it

it
it

Y

YS

1

, por sua vez, denota a participação da i-ésima planta na oferta total da 

indústria (Yt) no período t. 

  

 Como   é o custo médio total da indústria no período t, ele pode ser 

também expresso como . 

it

n

i
itt SAA ∑

=

=
1

ii

n

i
it SYMA )(

1

α∑
=

=

 

 Assim, a variação dos custos médios pode ser definida como8: 
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 Além disso, define-se a elasticidade de custos em relação à oferta da i-ésima 

planta como: 

 

( )[ ]
( ) i

i

i

i
i Y

dY
Y
Yd

α
α

η += 1 , que implica retornos constantes, se 1=iη ;  retornos 

decrescentes, se   iη  > 1;  e retornos crescentes, se iη < 19. 

 

                                                 
8 Para melhor clareza da apresentação, estamos suprimindo os subscritos t da equação (5.1). 
9 Note que, a rigor, a elasticidade de custos é definida aqui de forma não convencional como ηi – 1.  
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Substituindo-se em (5.1), obtém-se, finalmente, a variação da produtividade por 

meio da decomposição do custo médio da indústria:  
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 Como se pode notar, a equação (5.2) decompõe a variação dos custos unitários 

nos três fatores explicativos de acordo com o modelo proposto: os efeitos-es , 

decorrentes de plantas que operam com retornos não-constantes, quando 1≠η   

(primeiro termo); os efeitos-participação ou market-share (segundo termo); e os 

feitos residuais (terceiro termo). 

ada para a produtividade m
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 Com base nesses mesmos efeitos, Tybout e Westbrook (1995) também constróem 

um indicador que, se bem não possa ser tomado como uma medida completa da 

produtividade total dos fatores, pode ser utilizado como uma proxy para a mudança da 

produtividade atribuível à contribuição de todos os insumos físicos incorporados na 

produção. De maneira análoga à metodologia anterior, define-se uma medida 

aproxim édia da i-ésima planta no período t, expressa 
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ortanto, teríamos a variação da produtividade média física das plantas da indústria 

dada por: 
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 Sabendo-se que 
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YB = , temos, então: 
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De maneira análoga à elasticidade de custos com relação à oferta, pode-se definir 

o índice de retornos de e
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constantes, se *η  = 1; e retornos decrescentes, se *η  < 1.  Como essa última expressão 

aduz o principal determinante do efeito-escala, ela deve ser, então, incorporada  ao 

primeiro membro do lado direito da equação (5.3), resu
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ltando, portanto em: 
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 Mutatis mutandis os três componentes do lado direito da equação (5.4) também 

vamente, os efeitos-escala, os efeitos-participação e os efeitos 
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traduzem, respecti

residuais, ressalvado, contudo, o fato de que a função de produção estimada 

dB

)(* itititit FMFY γ= não tem correspondência biunívoca com a função dual de custo total 

)( ititit YMYC αit =

 termos físicos em que o 

. 

 

  No entanto, devido à enorme dificuldade de obtenção dos dados requeridos pela 

equação (5.4) – sobretudo o estoque de capital disponível em cada planta no período t –, 

procuraremos uma estimação da mudança de produtividade em
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prime

relação analógica com o primeiro membro da equação (5.2).   

Propõe-se tomar 

iro membro do lado direito dessa equação seja modificado com base em uma 
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determinada pela função de produção. Logo, Mi* continua representando efeitos de 
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mudanças de poder de mercado, que, ao afetar a formação de preços e o mark-up, 
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ortanto, tendem a diminuir o valor agregado, ceteris paribus, independentemente da 

produ ita da planta.  

 

Como, por outro lado, , então: 
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VAB = , teremos, portanto: 
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Definindo-se, de forma análoga mas distinta dos desdobramentos anteriores, 

iλ como um índice de eficiência no uso da mão de obra para uma dada tecnologia de 

a planta i, expresso pela produtividade média cad )( ii POπ , obtém-se: 

 

[ ]
ii

i POdPO
iiii POPOd )()(1 π πλ += .  Esse índice não pode mais ser tomado como indicador 

 integralmente para a produtividade, o que 

plica λ próximo de zero (e λ - 1 negativo). 

   

Substituindo-se em (5.5), tem-se finalmente: 

 

para os retornos de escala da planta no sentido convencional, devendo, doravante, ser 

interpretado como uma elasticidade da produtividade (medida em valor agregado) da 

planta com respeito ao fator trabalho, o qual, por sua vez, é afetado pela eficiência no 

uso da mão de obra, pelo grau de utilização da capacidade instalada e outros fatores 

relacionados ao ajustamento dos coeficientes técnicos para uma dada tecnologia, e não 

apenas pela escala. Nesse caso, ao considerarmos apenas as variações de pessoal 

ocupado (PO) ocorridas em determinado período, o índice justifica-se para captar o 

efeito “enxugamento” de mão-de-obra ou ajustamento da planta (o efeito-emprego),  

em caso de redução desta relativamente ao mesmo estoque de capital preexistente, o que 

tornaria o sinal da primeira componente da equação (5.5) negativo, por hipótese. De 

fato, quanto mais o efeito do ajustamento se dá sobre o pessoal ocupado (e menos sobre 

o valor agregado), tanto mais este se transfere

im
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λ                                                 (5.6) 

além de refletir mudanças técnicas, estará refletindo também (e positivamente) 

 

As demais variáveis constantes na equação (5.6) são idênticas às já descritas nas 

equações (5.2) e (5.4). Deve-se insistir, no entanto, que devido à definição de 

produtividade utilizando-se o valor adicionado, neste caso a componente residual M*, 
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variações no poder de mercado das empresas e no grau de utilização da capacidade 

instalada. 

 

 

As especificações econométricas  

 

 A fim de traduzir empiricamente a primeira e a terceira componentes das 

equações (5.2) e (5.6), as funções de custo dual e de valor agregado devem ser 

especificadas em termos econométricos, respectivamente como: 

 

ititttitit tQwygc ετ ++= ),,,(                                                                                       (5.7) 

ititititit tQlhva **),,( ετ ++=                                                                                      (5.8) 

 

onde cit  é o custo total,  yit é a oferta da planta, wt o vetor de preços dos insumos, Qt  o 

vetor de insumos públicos gratuitamente disponíveis para a firma, t é a variável tempo, 

vait  é o valor agregado da planta, lit o nível de mão-de-obra utilizado pela planta,  τit e 

τ*it   são variáveis específicas à planta produtiva e expressam os efeitos residuais, e εit e 

ε*it  representam os erros estocásticos convencionais10. 

 

 Na fixação e cálculo dos estimadores, devem ser levados em conta três tipos de 

problemas na captação e análise dos dados: primeiro, como as estatísticas só fornecem 

dados por planta, negligenciando a existência de linhas de produção de bens 

heterogêneos, os resultados podem sub ou superestimar as economias de escala;  

segundo, pode haver prováveis correlações entre as variáveis explicativas e residuais;  

por último, ao captar apenas o observado no presente, os dados negligenciam totalmente 

a incerteza inerente às decisões quanto ao ajustamento futuro da oferta e dos preços dos 

insumos. 

 

A fim de mitigar a possibilidade de trabalhar com estimadores que apresentassem 

tais vieses, Tybout e Westbrook (1995) utilizaram quatro métodos de estimação para as 

funções translog de custo médio total e de produção (que, neste último caso, no nosso 

                                                 

 

10 Enquanto εit e ε*it são variáveis totalmente desconhecidas, τit e τ*it são conhecidas (pelo menos 
parcialmente) pelos empresários e gerentes, mas não pelos econometristas. 
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modelo modificado,  passa a ser função translog de valor agregado): mínimos quadrados 

ordinários (OLS), between, within e long-difference11.  Feitas as devidas simulações, 

concluíram que o método between era o que apresentava vieses de menor magnitude. 

Nesse caso, as funções translog de custo e de valor adicionado com que trabalharemos 

serão, respectivamente12: 

 

.
2

.2.1. iiioi yyc μβββ +++=                                                                                           (5.9) 

 
*
.

2
.2.1. iiioi opopav μσσσ +++=                                                                                 (5.10) 

 

Aqui, as barras e os subscritos i significam que a variável foi estimada em termos 

médios para a i-ésima planta ao longo da série temporal. Um detalhe importante a 

observar é que, como as variáveis wt, Qt e t não possuem subscritos i, elas puderam ser 

suprimidas, sem que, no entanto, sua influência deixasse de ser absorvida no modelo. 

Ou seja, como o valor dessas variáveis é idêntico para todas as firmas, sua influência 

deve exercer, na média, o mesmo efeito para todas em conjunto.    

 

 O segundo componente (market-share) das equações econométricas de 

produtividade e de custo não envolve, a rigor, qualquer estimação de variável, sendo 

totalmente calculado a partir de variáveis observadas. 

  

Para explicar as alterações do custo médio total e da produtividade  não atribuíveis 

aos efeitos-escala nem aos efeitos de market-share, mas aos efeitos decorrentes de 

inovações e externalidades positivas (efeitos residuais) são construídos resíduos, 

respectivamente, da forma: 

ititit cc ˆˆ −=μ         e 

ititit avva ˆˆ * −=μ , 

                                                 
11  Em termos gerais, os três últimos métodos de estimação são variantes do modelo de regressão clássica 
por mínimos quadrados ordinários (Greene, 1997). No entanto, em estimações que utilizam dados de 
painéis (panel data), prováveis resultados enviesados podem ser evitados ora trabalhando-se com desvios 
dos dados da planta em relação à média destes ao longo da série temporal (método within), ora 
privilegiando apenas a média dos dados da planta ao longo da série de tempo que se quer investigar 
(método between) [(ver também Griliches e Hausman, 1986)].  
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os quais, por sua vez, foram obtidos a partir dos seguintes estimadores: 
2

210
ˆˆˆˆ ititit yyc βββ ++=     e 

2
210 ˆˆˆˆ ititit popoav σσσ ++= , 

que são os logaritmos dos custos e dos valores adicionados, respectivamente, ajustados 

para o período t. 

 

, enquanto

 

 Neste caso it μ̂  co erge de forma logarítmica para o resíduo do custo 

médio (ou seja, )ln(ˆ itit M

nv

≈μ  ),   ∗
itμ̂  converg  termos logarítmicos, para o 

resíduo da produtividade do tra alho isto )ln( ∗∗ ≈ itit M ).  No entanto, em virtude da 

presença dos erros aleatórios it

e, também em

b é, μ̂ (  

ε ,   itμ̂  e  ∗itμ̂   são medidas de distúrbios de ln )( itM  e  

ln )( ∗itM , respectivamente.  Essa componente relativa ao erro pode ser eliminada, 

fazendo novas regressões expressas como funções quadráticas do tempo, conforme 

specificadas a seguir13: 

   e 

 

aduzem, em última instância, os componentes residuais da decomposição 

riginal. 

 base de dados e procedimentos para a estimação 

                                                                                                                                              

e

 

 itiiiit tt ξθθθμ +++= 2
321ˆ

*****ˆ 2
321 itiiiit tt ξθθθμ +++=  

Os valores ajustados para essas regressões,  itμ̂̂ e *ˆ̂
itμ ,  são,  respectivamente, os 

custos médios e as trajetórias de produtividade, os quais, sendo ambos específicos à 

planta, tr

o

 

A

 

 A fonte básica para a estimação dos dados do modelo provém da Pesquisa 

Industrial Anual (PIA), elaborada pelo Departamento de Indústria da Fundação Instituto 

 
12 As variáveis em minúsculas são expressas em logaritmos, ou seja,  v ii ava ln= , e assim por 

diante.  
13 Este procedimento foi sugerido originalmente por Cornwell et alii (1990). 
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variação dos custos médios, passam agora a ser reescritas em tempo 

iscreto como: 

 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em informações diversas como 

vendas, valor adicionado, emprego, custos de produção, etc., colhidas junto a unidades 

produtivas (“unidades locais”, doravante denominadas de ULs)14. A estimação 

econométrica original foi feita utilizando-se a base de dados ao nível 100 de agregação 

do IBGE, embora a apresentação dos resultados finais, constante desta seção, tenha sido 

transformada para o nível 50, que comporta um menor número de setores.   Para a 

implementação empírica, as componentes dos termos da equação (5.1), que estima 

teoricamente a 

d
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 passam

 

Todas as variações já discutidas  a ser calculadas para os sub-períodos 

1988-1994 e 1994-1998. Dessa forma, )( iYαΔ é o principal fator qu xplica a mudança 

de custo médio ocorrida no período atribuível

e e

 ao efeito-escala;  iSΔ  é 

refere-se ao ano inicial (1988 e, pa

a variação do 

market-share da firma no mesmo período; e  )ˆ̂exp()ˆ̂exp( 1iiTitM μμ −=Δ  é a mudança 

total da eficiência atribuível às trajetórias tecnológicas da firma entre o período 

decorrido a partir da liberalização comercial. As barras denotam médias estimadas para 

os anos de 1988 e 1994 (e, analogamente, para os anos 1994 e 1998) e o subscrito 1 

ra o segundo sub-período, 1994).  Portanto, 
1A

variação total dos custos médios ocorrida 

AΔ   é a 

em cada um dos sub-períodos analisados 

(1988-1994 e 1994-1998, respectivamente). 

quação (5.5), por sua vez, passam a ser descritas 

a seguinte forma em tempo discreto: 

 

                                                

 

 As componentes dos termos da e

d

 
14 Para maiores detalhes sobre a metodologia da pesquisa, ver IBGE (1994). 
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onde 
1B

 é a variação total da produtividade do trabalho ocorrida em cada um dos sub-

períodos analisados (1988-1994 e 1994-1998, respectivamente). 

 

BΔ

A compatibilização das componentes da equação (5.1) -  referente à variação dos 

onstante na PIA-unidade local deverá levar em 

onta o seguinte critério: 

) para a mensuração do efeito-escala: 

it = vendas  

) para a mensuração do efeito market-share: 

A compatibilização dos dados da equação (5.5)  - referente à variação da 

produtividade do trabalho  -   com o questionário mencionado, por sua vez, será feita 

com base no critério seguinte: 

 

 

custos médios  -  com o questionário c

c

 

a

 

Y

 

b

 

Yit = vendas   

 

 

( )

 

===
it

itit

it

it
it POPO  

= [(vendas - custo de insumos] /  pessoal ocupado  

− CIYVAB

 

e  lembrando que  
ti

titi M
PO *)( =π , sendo BtiB

Bit  a produtividade do trabalho e M*it  a 

componente residual estimada pelas regressões. 
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  co

diversos 

procedime

i) 

e) e PIA nova (a partir de 1996, também inclusive). 

Nesse caso, as variáveis extraídas dessas duas metodologias de apuração de 

 

ii) u impedindo que o IBGE apurasse a PIA 

para 1991. Neste caso, os dados para este ano foram estimados tomando 

 

iii) 

dades de produção).  Assim, para o período 

1988-1990 (inclusive) foi preciso agregar os dados por UPs das ULs a que 

 

iv) 

sive) os 

dados da pesquisa do IBGE foram captados consoante a Classificação 

 

v) 

A nstrução da base de dados, além de minuciosamente trabalhosa, enfrentou 

problemas, cuja superação foi possível pela adoção dos seguintes 

ntos: 

como as características do questionário das PIAs modificaram-se após 1996, 

o IBGE passou a denominar as duas pesquisas como, respectivamente, PIA 

velha (até 1995, inclusiv

dados tiveram de ser compatibilizadas, posto que se basearam em 

questionários distintos; 

a falta de recursos financeiros acabo

médias aritméticas simples dos valores observados nos anos imediatamente 

anterior (1990) e posterior (1992); 

antes de 1990, as unidades de pesquisa utilizadas, em vez de ULs, eram as 

chamadas unidades de produção (UPs), as quais nada mais eram do que ULs 

ainda mais desagregadas (exceto quando uma unidade local não tivesse 

qualquer outra subdivisão em uni

pertenciam, a fim de alcançar o respectivo valor em nível de UL, tornando, 

com isso, única a base de dados; 

como já antecipado, usei a base de dados da PIA/ULs ao nível 100 de 

agregação. Entretanto, como a partir da PIA nova (após 1996, inclu

Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), foi necessário utilizar o 

tradutor   CNAE → Nível 100 sugerido por Muendler (2001, p.51);  

como se poderá notar mais adiante, a amostra utilizada para a estimação 

econométrica  da evolução da produtividade do trabalho contemplou um 

número de ULs inferior à amostra utilizada para a estimação da variação dos 

custos médios reais da indústria de transformação brasileira. A razão 
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trica (ve

ão haveria solução 

matemática para os casos de existência de 

principal prendeu-se à evidência de que havia muitas ULs ao longo do 

período analisado cujos valores adicionados (va) haviam sido negativos. 

Como no primeiro passo da estimação economé r Apêndice 2), a 

regressão utilizou funções translog em que as variáveis principais foram 

expressas como logaritmos neperianos, obviamente n

0ln <av . A solução foi 

 

vi) 

reto (de acordo com as equações 

5.11 e 5.12, respectivamente), comparando-se o ano final em relação ao ano 

 

vii) 

                                                

considerar apenas as ULs que tivessem apresentado va positivos. Por outro 

lado, na amostra de custos esse problema não apareceu;  

de qualquer forma, tanto a amostra utilizada para a estimação da evolução 

dos custos unitários quanto a usada para a estimação da mudança de 

produtividade contemplou um número de ULs bem inferior ao existente no 

banco de dados original15, uma vez que,  tendo sido o cálculo final da 

variação de ambos realizado em tempo disc

inicial, foi preciso considerar apenas as ULs sobreviventes, a fim de 

minimizar distorções nos resultados finais; 

todas as variáveis expressas em valores monetários foram transformadas 

para a unidade monetária brasileira atual (real). Além disso, uma vez 

compatibilizada a base de dados com as variáveis utilizadas no modelo (as 

variáveis observadas, neste caso), todas as variáveis expressas em valores 

corrrentes (nas respectivas moedas nacionais então em vigor) foram 

transformadas para valores constantes (em reais), utilizando-se como 

deflator o Índice de Preços por Atacado – Oferta Global (IPA-OG) da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio)16. Cabe ressaltar que, em virtude das 

 
15 No Apêndice 4, aparece o número de ULs constante no banco de dados original, para anos 
selecionados. Note que o total de dados do setor “manutenção, reparação e instalação de máquinas” é 
muito reduzido em 1998 (apenas 4 Uls), relativamente a 1988 (306 ULs) e 1994 (320 ULs), uma vez que 
no trabalho de cruzamento dos dados CNAE com o nível 100, elaborado por Muendler (2001, p. 51) para 
o período posterior a 1996 (conforme já descrito no item iv), este autor não incluiu o referido setor  em 
sua tabela.  De acordo com informações obtidas no Departamento de Indústria (DEIND) do IBGE,  na 
fase de coleta e elaboração dos dados para esta tese,  Muendler, após ter distribuído a maior parte das ULs 
do setor “manutenção, reparação e instalação de máquinas” para os demais setores  -  o que sugere a 
irrelevância econômica relativa deste setor  -,   teria deixado remanescentes essas 4 ULs no banco de 
dados. 
16 Toda a base de dados (corrente e deflacionada) foi armazenada em CD e encontra-se disponível com o 
autor desta tese. 
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extraída de Muendler (2001, p.18).  Este procedimento só não foi 

adotado para o período posterior a 30 de junho de 1994, uma vez que a 

mudança monetária ali introduzida passou a ser incorporada aos deflatores 

pela FGV. 

 

Ta

ra Real (R$) rrente 
b em Real ( Data de mudançac

1/(2

mudanças de moedas ocorridas junto aos Planos de Estabilização 

implementados no período, foi preciso incorporar tais modificações nos 

deflatores de preços utilizados, consoante os conversores constantes na 

Tabela 5.1, 

 

bela 5.1 

Conversão pa  como moeda co

Anoª Moeda julho de 1994) 
1988 Mil Cruzados ,75 x 1.000.000)
1989 Mil Cruzados Novos 1/(2,75 x 1.000)
1990 Mil Cruzeiros 1/(2,75 x 1.000

uzeiros 1/(2,75 x 1.000
uzeiros 1/(2,75 x 1.000
uzeiros Reais 1/(2,75 x 1.000 1º de agosto de 1993

1º de julho de 199
1
1
1
1  

bro do ano (a PIA informa dados do final do ano).  

)
1991 Mil Cr )
1992 Mil Cr )
1993 Mil Cr )
1994 Reais 1 4
1995 Reais 
1996 Reais 
1997 Reais 
1998 Reais 
ª Dezem
b Como usado nos dados da PIA   
c os deflatores mensais   

nte: Muendler (2001, p.18)   

 

Aplicado a
Fo
 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da estimação 
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s n amostra durante os períodos de referência, de acordo com os 

rocedimentos finais das equações (5.11) [ou 5.12, para o caso de variação dos custos 

édio

nto à mudança dos custos 

édios) inerentes ao primeiro passo (ou seja, a regressão pelo método between), bem 

como

                                                

 As tabelas seguintes mostram os resultados encontrados para a estimação dos 

ganhos (ou perdas) de eficiência técnica -  tanto em termos de produtividade do trabalho 

quanto de custos médios  -,  ocorridos no período 1988-1994 e 1994-199817.  Embora as 

regressões tenham sido estimadas originalmente com base em dados da PIA/ULs ao 

nível 100 de agregação do IBGE (cinco dígitos), os resultados aqui apresentados foram 

posteriormente compatibilizados para o nível 50 (dois dígitos). Note-se, adicionalmente, 

que a existência de um número reduzido de ULs em alguns setores (como, por exemplo, 

“manutenção, reparação e instalação de máquinas”, “indústria do açúcar” e “extração de 

petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis” nas duas primeiras tabelas) não 

significa necessariamente alta concentração da indústria, mas sim que foi preciso manter  

-  para evitar distorções nos resultados   -   apenas as unidades locais que apareceram em 

todos os ano a 

p

m s)].    

 

 Os Apêndice 2 e 3 apresentam, respectivamente, todos os passos das regressões e 

as estatísticas dos resultados. No Apêndice 3, particularmente, encontram-se as 

estatísticas (referentes tanto à evolução da produtividade qua

m

 à estimação dos efeitos residuais propriamente ditos18.  

 

Inicialmente as tabelas 5.2 e 5.3 mostram a evolução e a decomposição da 

produtividade do trabalho para os sub-períodos 1988-1994 e 1994-1998, 

respectivamente. Enquanto a penúltima coluna das tabelas 5.2 e 5.3 mostra os resultados 

concernentes à variação total da produtividade nos referidos sub-períodos, 

respectivamente (em percentuais acumulados), nas três colunas anteriores àquela estão 

 
17 O ano de 1988 como ponto de partida não foi aleatório, mas propositadamente escolhido para captar o 
provável auge da ineficiência produtiva média da indústria brasileira, antes que os efeitos (provavelmente 
pequenos, haja vista a prevalência de fortes barreiras não-tarifárias) da reforma tarifária introduzida 
naquele ano viessem a se manifestar. O ano de 1998, por sua vez, corresponde à última PIA/UL 
disponível à época da preparação da base de dados. 
18 Cabe lembrar que, nesse modelo de panel data, a consistência dos resultados depende basicamente das 
probabilidades de erros dos interceptos estimados, em nosso caso, negligíveis. Assim sendo, o baixo R2  
encontrado para os resultados das regressões pelo método between, referentes ao primeiro passo da 
estimação da evolução da produtividade do trabalho nos dois sub-períodos (1988-1994 e 1994-1998), está 
apenas sinalizando que outras variáveis (além da variável “pessoal ocupado” – po -, única variável 
“explicativa” presente na equação de regressão 5.10) poderão estar também contribuindo para a variação 
do valor adicionado ao longo dos sub-períodos analisados.  
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os setores foram classificados 

segundo os ganhos de produtividade alcançados em cada sub-período, seguindo os 

critérios usuais de agrupamento estatístico em quartis. 

indicadas as contribuições (em pontos percentuais) de cada um dos fatores explicativos 

da melhora ou piora da performance produtiva. Assim sendo, a variação total  

corresponde à soma algébrica dos pontos percentuais concernentes a cada uma das 

causas explicativas do aumento (ou redução) da produtividade, quais sejam, os efeitos 

emprego, market-share e residuais. Além disso, 
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Tabela 5.2 
Variação e decomposição da produtividade do trabalho no Brasil (1988-1994) 

 
 

Nível  Unidades Setores Efeitos Crescimento
50 Locais  Emprego Market- Residuais Total médio 

   Share  (em %) anual (em 
%) 

      
Setores com elevados ganhos de produtividade do trabalho 
09 1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas 16,37 -5,86 20,17 30,69 4,56
03 2 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros 

combustíveis 
20,10 7,15 2,01 29,26 4,37

11 12 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico 
e de comunicações 

12,60 0,26 7,87 20,74 3,19

05 12 Siderurgia 3,98 -1,80 18,17 20,34 3,13
17 32 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou 

carboquímicos 
12,26 2,09 3,19 17,54 2,73

10 41 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico 7,80 -0,12 6,49 14,17 2,23
16 19 Indústria da borracha 6,48 -0,29 6,89 13,08 2,07
13 33 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para 

veículos 
7,32 0,27 4,95 12,53 1,99

    
Setores com ganhos médios de produtividade do trabalho 
23 27 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 6,67 1,20 3,47 11,34 1,81
18 25 Refino de petróleo e indústria petroquímica 5,27 -1,07 6,49 10,69 1,71
02 23 Extração de minerais (exclusive combustíveis minerais) 5,44 0,10 4,94 10,48 1,68
28 12 Resfriamento e preparação de leite e laticínios 6,51 0,84 2,45 9,80 1,57
29 2 Indústria do açucar 4,55 1,12 4,04 9,71 1,56
25 26 Indústria do café 5,50 0,38 2,69 8,57 1,38
27 18 Abate e preparação de carnes 4,53 1,10 2,87 8,50 1,37

    
Setores com baixos ganhos de produtividade do trabalho 
06 18 Metalurgia dos não ferrosos 4,26 -1,47 4,97 7,76 1,25
04 78 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 4,12 0,08 3,55 7,75 1,25
19 17 Fabricação de produtos químicos diversos 4,67 1,30 1,58 7,56 1,22
26 76 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive 

fumo 
3,91 -0,02 3,24 7,13 1,16

24 34 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles 4,34 0,91 1,85 7,10 1,15
08 72 Máquinas e equipamentos (incluindo tratores e máquinas 

rodoviárias) 
3,32 -0,05 3,31 6,59 1,07

31 45 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas 3,30 0,01 2,69 5,99 0,97
    

Setores com muito baixos ganhos de produtividade do trabalho 
07 60 Fabricação de outros produtos metalúrgicos 3,41 0,14 2,43 5,98 0,97
15 57 Indústria de papel e gráfica 3,38 0,40 1,77 5,55 0,90
30 4 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação 
5,53 -3,62 3,54 5,44 0,89

14 56 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário 3,56 -0,28 2,13 5,41 0,88
21 37 Indústria de transformação de material plástico 2,76 0,05 1,75 4,55 0,75
20 34 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria 1,84 -0,17 1,15 2,82 0,46
22 65 Indústria têxtil 1,15 -0,01 0,91 2,05 0,34
12 7 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 0,95 -0,58 1,07 1,44 0,24

Total 945 5,01 0,16 3,49 8,66 1,39
    

1º Quartil 0,97  
Mediana 1,31  
3º Quartil 1,94  
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Tabela 5.3 
 

Variação e decomposição da produtividade do trabalho no Brasil (1994-1998) 
 

 
Nível Unidades Setores Efeitos Crescimento 

50 Locais Emprego Market- Residuais Total médio 
   Share  (em %) anual (em %)
      

Setores com elevados ganhos de produtividade do trabalho   
09 1 Manutenção, reparação e instalação de máquinas 37,36 7,13 19,48 63,97 13,16
05 12 Siderurgia 27,35 2,29 8,04 37,68 8,32
10 41 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico 16,65 0,15 16,69 33,49 7,49
12 7 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 25,18 4,26 1,51 30,95 6,97
02 23 Extração de minerais (exclusive combustíveis minerais) 20,38 1,11 8,81 30,30 6,84
16 19 Indústria da borracha 12,53 -0,32 18,04 30,25 6,83
03 2 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros 

combustíveis 
14,63 9,40 5,44 29,47 6,67

11 12 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e 
de comunicações 

15,89 -0,56 14,12 29,45 6,67

    
Setores com ganhos médios de produtividade do trabalho   
13 33 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos 12,32 -1,03 14,04 25,32 5,81
18 25 Refino de petróleo e indústria petroquímica 17,97 1,45 5,33 24,75 5,68
06 18 Metalurgia dos não ferrosos 9,84 3,72 10,39 23,95 5,51
30 4 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação 
5,39 10,17 7,45 23,01 5,31

17 32 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou 
carboquímicos 

11,18 1,03 7,14 19,35 4,52

27 18 Abate e preparação de carnes 6,63 -1,34 11,61 16,89 3,98
31 45 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas 11,04 -1,25 6,47 16,25 3,84

    
Setores com baixos ganhos de produtividade do trabalho   
26 76 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo 9,06 -1,10 8,01 15,97 3,77
24 34 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles 7,73 -0,10 7,80 15,43 3,65
23 27 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 5,77 -1,60 11,08 15,25 3,61
19 17 Fabricação de produtos químicos diversos 7,38 -0,89 8,26 14,76 3,50
28 12 Resfriamento e preparação de leite e laticínios 6,45 -0,27 8,53 14,71 3,49
29 2 Indústria do açucar 9,81 -0,24 4,35 13,92 3,31
04 78 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 5,46 -0,09 8,45 13,82 3,29

    
Setores com muito baixos ganhos de produtividade do trabalho   
07 60 Fabricação de outros produtos metalúrgicos 5,64 -0,16 6,43 11,91 2,85
08 72 Máquinas e equipamentos (incluindo tratores e máquinas 

rodoviárias) 
6,36 0,13 4,79 11,28 2,71

25 26 Indústria do café 5,05 -0,34 5,43 10,14 2,44
21 37 Indústria de transformação de material plástico 5,98 0,66 3,35 9,99 2,41
15 57 Indústria de papel e gráfica 5,11 0,24 4,24 9,59 2,32
20 34 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria 4,95 -0,01 2,53 7,47 1,82
22 65 Indústria têxtil 2,60 0,09 1,92 4,61 1,13
14 56 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário 0,79 0,08 0,32 1,20 0,30

Total 945 11,68 1,23 8,74 21,65 5,02
    

1º Quartil 2,96 
Mediana 3,80 
3º Quartil 6,45 
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 Comparando-se os dados das tabelas 5.2 e 5.3, constata-se, de imediato, que os 

resultados bastante distintos com respeito aos ganhos de produtividade obtidos entre 

1988 e 1994 (8,7%, correspondentes a um crescimento médio anual de 1,4%), de um 

lado, e 1994 e 1998 (21,6% ou 5% a.a .), de outro, refletiram as diferentes 

características da liberalização comercial e da conjuntura macroeconômica vigentes 

nesses dois sub-períodos.  Com efeito, se entre 1988 e 1994, os empresários, embora 

reagindo às medidas iniciais e aos desdobramentos decorrentes da implementação da 

liberalização do comércio exterior, tiveram de enfrentar uma conjuntura de alta inflação 

e um quadro de estagnação econômica, após o Plano Real, a partir de 1994,  a despeito 

do novo ambiente de estabilização inflacionária, eles foram forçados a driblar os efeitos 

da maior velocidade imprimida ao processo de liberalização comercial, do corte mais 

expressivo de alíquotas aduaneiras em diversos setores e da forte apreciação da taxa de 

câmbio real19.  Em princípio, os resultados esperados podem ser ambíguos: se o efeito 

duplo derivado de maior concorrência estrangeira e de uma forte apreciação da moeda 

nacional em termos reais pode, por um lado, potencializar o número de falências em 

diversos setores da atividade produtiva, pode também, por outro lado, acelerar a 

absorção de tecnologias por meio do incremento (e barateamento) da importação de 

bens de capital.   No Brasil parecem ter ocorrido ambos os resultados, mas o impacto 

sobre o crescimento da produtividade derivado desta última foi inequivocamente 

positivo no período posterior ao Plano Real. 

 

 Como já mencionado, entre 1988 e 1994, o crescimento da produtividade do 

trabalho da indústria de transformação no Brasil foi de 8,7%, ou seja, um incremento 

médio anual de 1,4%. Nesse período, o principal fator explicativo para os ganhos de 

produtividade foi, predominantemente, o efeito-emprego (responsável por 5 pontos 

percentuais, ou seja, 57% do incremento total de produtividade do período), indicando 

que, no processo de reestruturação inicial da economia brasileira, a maior parte das 

empresas privilegiou o enxugamento de mão-de-obra em suas estratégias de 

conformação ao novo ambiente competitivo20. Ainda assim, a contribuição dos efeitos 

residuais, atribuíveis à incorporação de novas técnicas produtivas, externalidades 

positivas, acesso à importação de máquinas e equipamentos e demais fatores já descritos 

na apresentação do modelo de estimação, foi também importante para explicar os 

 
19 Rever Capítulo IV. 
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ganhos de produtividade do trabalho nesse sub-período (3,5 pontos percentuais, ou 40% 

do incremento total). 

 

Além disso, todos os setores apresentaram crescimento da produtividade do 

trabalho no período. Dentre os que exibiram os mais elevados ganhos de 

produtividade, destacam-se a “manutenção, reparação e instalação de máquinas” 

(30,69% ou 4,56% a.a.), “extração de petróleo e gás natural, carvão e outros 

combustíveis” (29,26% ou 4,37% a.a.),  “fabricação de aparelhos, equipamentos e 

material eletrônico e de comunicações” (20,74% ou 3,19% a.a.) e  “siderurgia” (20,34% 

ou 3,13% a.a.) , ou seja, setores caracterizados quer pela elevada intensidade 

tecnológica e de capital, quer pelo uso intensivo de recursos naturais em seu processo de 

produção; dentre os com ganhos médios de produtividade, cabe mencionar a 

“fabricação de artigos do vestuário e acessórios” (11,34% ou 1,81% a.a.).,  “refino de 

petróleo e indústria petroquímica” (10,69% ou 1,71% a.a.) e “extração de minerais 

(exclusive combustíveis minerais)” (10,48% ou 1,68% a.a.);  no grupo de setores com 

baixos ganhos de produtividade, aparecem a “metalurgia dos não-ferrosos” (7,76% ou 

1,25% a.a.), “fabricação de produtos de minerais não-metálicos” (7,75% ou 1,25% a.a.) 

e “fabricação de produtos químicos diversos” (7,56% ou 1,22% a.a.), mas figurando 

como os de pior performance relativa as “outras indústrias alimentares e indústrias de 

bebidas” (5,99% ou 0,97% a.a.) e  “máquinas e equipamentos (incluindo tratores e 

máquinas rodoviárias” (6,59% ou 1,07% a.a.);  dentre os setores com muito baixos 

ganhos de produtividade, estão listadas a “fabricação de outros produtos 

metalúrgicos” (5,98% ou 0,97% a.a.), “indústria de papel e gráfica” (5,55% ou 0,90% 

a.a.), sendo que os piores resultados desse grupo (e da indústria brasileira) foram a 

“fabricação de automóveis, caminhões e ônibus” (1,44% ou crescimento médio anual de 

apenas 0,24%)  e “indústria têxtil” (2,05% ou 0,34% a.a.). 

   

Os ganhos de produtividade do trabalho na indústria de transformação obtidos 

entre 1994-1998  -  de 21,6% (equivalente a uma taxa de crescimento média anual de 

5%)  -  foram expressivamente superiores aos que haviam sido alcançados no período 

anterior. Esses resultados sugerem que, após o Plano Real, os cortes drásticos de tarifas 

de importação ocorridos em diversos setores, aliados à expressiva apreciação da taxa de 

 
20 Rever equação (5.5) e observações seguintes, que justificam essa interpretação. 
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câmbio real, forçaram as empresas a um maior esforço de reestruturação produtiva. O 

novo ambiente de maior estabilidade de preços pode ter também contribuído para que os 

ganhos de produtividade do trabalho na indústria de transformação no período 1994-

1998 tenham superado significativamente os do período 1988-1994.  

 

 Além disso, dos 21,6% dos ganhos totais de produtividade acumulados no período 

1994-1998, as contribuições dos efeitos-emprego (11,7 pontos percentuais, ou quase 

54% do total) continuaram superando os efeitos residuais (8,7 pontos percentuais, ou 

40% do total). Esses resultados sugerem que, após o Plano Real, as empresas 

continuaram privilegiando o enxugamento de mão de obra (explicado pelo efeito-

emprego)21 em suas estratégias de ajustamento e reestruturação produtiva22, apesar de 

que a  incorporação de técnicas produtivas mais próximas da fronteira internacional, via 

importação de bens de capital ou mesmo maior esforço tecnológico endógeno às 

decisões estratégicas das empresas (explicada pelos efeitos residuais), tenha sido 

também importante para explicar os ganhos de produtividade ocorridos no período. 

 

Essa constatação permite apontar respostas mais precisas para uma das 

controvérsias do debate sobre o aumento da produtividade do trabalho no Brasil na 

década de 1990.  Embora esse debate tenha levado a um maior consenso sobre o papel 

fundamental da liberalização comercial para os ganhos de produtividade obtidos no 

período23, havia relativo desacordo com respeito às fontes principais desses ganhos. 

Feijó e Carvalho (1994) ressaltaram que o aumento de produtividade teria tido como 

principais fontes explicativas a incorporação de inovações tecnológicas propriamente 

ditas e as mudanças de métodos gerenciais.  Salm, Sabóia e Carvalho (1996), por meio 

de um survey realizado com firmas líderes, chegaram a encontrar expressiva correlação 

entre o incremento de produtividade em doze setores industriais e o grau de adoção de 

 
21 É preciso lembrar que, seguindo o significado da primeira componente explicativa da variação da 
produtividade (o efeito-emprego), a substituição de trabalho por capital neste caso não implica 
incorporação de novos bens de capital ao processo produtivo (caso da terceira componente, os efeitos 
residuais), mas que o mesmo  estoque de capital preexistente está sendo utilizado com menor quantidade 
de mão-de-obra ocupada. O aumento da relação capital-trabalho, neste caso, tem caráter “recessivo”, 
porque o aumento da produtividade é obtido, ceteris paribus, sem que haja incremento de novos 
investimentos. 
22 Evidentemente, o modelo econométrico não permite separar as principais forças explicativas da 
incorporação e difusão de inovações tecnológicas.  
23 Houve, no entanto, quem discordasse. Silva et alii (1993), por exemplo, suspeitavam que, em vez da 
liberalização comercial, os ganhos de produtividade obtidos na primeira metade dos anos de 1990 
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novos métodos gerenciais. Amadeo e Gonzaga (1996), embora reconhecendo o peso 

exercido pelas mudanças organizacionais e pela terceirização de atividades produtivas 

em diversos setores da indústria, acentuaram o papel das importações de máquinas, 

equipamentos e demais componentes importados. 

 

Em suma, desse amplo debate, quais teriam sido as forças motoras mais 

importantes para os ganhos de produtividade alcançados ao longo dos anos de 1990: o 

enxugamento de mão-de-obra, via racionalização da produção nas plantas (em nosso 

modelo, expresso pelo chamado efeito-emprego); o embate competitivo efetivo, 

mediante o qual a entrada e saída de firmas da indústria teria gerado maiores ganhos de 

produtividade pelo aumento da participação no mercado das firmas sobreviventes 

(nosso efeito market-share); ou a adoção de inovações no sentido schumpeteriano   -   

novas técnicas produtivas, novos métodos de organização, novos produtos, etc  - 

(nossos efeitos residuais)?   

 

As evidências empíricas aqui apresentadas são inequívocas a esse respeito: tanto 

na primeira etapa do processo de liberalização comercial (1988-1994), quanto no 

período posterior ao Plano Real (1994-1998), o enxugamento de mão-de-obra funcionou 

como a força motora fundamental dos ganhos totais de produtividade na indústria de 

transformação,  ainda que a incorporação de novas tecnologias e variantes tenha 

também atuado como fonte expressiva desses ganhos.   Grosso modo, seria lícito 

afirmar que o desemprego de mão de obra, consubstanciado pela maior racionalização 

da produção nas plantas produtivas existentes, foi o principal fator explicativo dos 

ganhos de produtividade da indústria de transformação brasileira ao longo de todo o 

período analisado (1988-1998). 

 

Ainda com relação aos anos 1994-1998, é de se notar que, dentre os setores com 

os mais elevados ganhos de produtividade, a maioria deles obteve incrementos 

acumulados acima de 30% no período, tendo-se destacado: “manutenção, reparação e 

instalação de máquinas” (63,97% ou 13,16% a.a.), “siderurgia” (37,68% ou 8,32% a.a.), 

“fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico” (33,49% ou 7,49% a.a), 

“fabricação de automóveis, caminhões e ônibus” (30,95% ou 6,97% a.a.), “extração de 

 
estivessem associados à forte recessão do início da década, cujos efeitos teriam impedido a incorporação e 
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minerais (exclusive combustíveis minerais)” (30,30% ou 6,84% a.a.) e “indústria da 

borracha” (30,25% ou 6,83% a.a.). 

 

Também entre os setores classificados como de ganhos médios, quatro exibiram 

incrementos de produtividade acima de 20% entre 1994 e 1998, casos da “fabricação de 

outros veículos, peças e acessórios para veículos” (25,32%  ou 5,81% a.a.), “refino de 

petróleo e indústria petroquímica” (24,75% ou 5,68% a.a.), “metalurgia dos não-

ferrosos” (23,95% ou 5,51%) e “ fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras 

para alimentação” (23,01% ou 5,31%). É de se notar ainda que, mesmo entre os setores 

com baixos e muito baixos ganhos de produtividade, os resultados não foram ruins. 

Assim, à exceção de “serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário” 

(1,20% ou 0,30% a.a.), “indústria têxtil” (4,61% ou 1,13% a.a.) e “fabricação de 

produtos farmacêuticos e de perfumaria” (7,47% ou 1,82% a.a.), todos os demais 

apresentaram incrementos acumulados de produtividade acima de 9% no período 

(portanto, acima de 2% a.a.).  

 

Os resultados da regressão econométrica corroboram a conclusão  -  presente em 

grande parte dos trabalhos que vêm sendo publicados sobre o tema no Brasil, desde a 

primeira metade da década de 1990  -   segundo a qual, ao contrário do ocorrido no 

período 1985-1990,  os ganhos de produtividade do trabalho na indústria de 

transformação brasileira foram positivos e crescentes,  além de terem sido, no caso de 

alguns setores, bastante expressivos24. 

 

Em princípio, os resultados de boa parte desses trabalhos não podem, a rigor, ser 

comparados com os desta tese. Afinal, é sempre bom lembrar que a metodologia de 

estimação da produtividade utilizada nesta seção rejeitou, desde o início, a utilização de 

dados agregados (em termos micro ou macroeconômicos) como base de cálculo, por 

basear-se em hipóteses irrealistas, mormente o de homogeneidade entre plantas da 

indústria. Não bastasse o fato de a maior parte dos trabalhos existentes no Brasil tê-la 

estimado com base nesse procedimento25,  a produtividade foi quase sempre tratada 

 
técnicas modernas via investimentos e muito menos via novos métodos gerenciais. 
24 Ver, por exemplo, Hay (1997), Bonelli e Fonseca (1998), Rossi Jr. e Ferreira (1999) e Bonelli (2002). 
25 A exceção é o artigo de Hay (1997), que utiliza dados de plantas produtivas, com base na PIA/empresas 
do IBGE. Mas, ainda assim, não é possível total comparação, porque a produtividade foi estimada 
segundo o critério de “produtividade total dos fatores” (PTF), em vez de produtividade do trabalho. 
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como o quociente entre o valor da produção e o pessoal ocupado, o que,  per se  -  como 

reconhece o próprio Bonelli (2002)  -, tende a gerar resultados enviesados para mais, 

pois, “se o aumento do volume de matérias-primas, partes e componentes for 

importado, em vez de produzido no mercado doméstico, a medida que computa a 

“produtividade da oferta em termos físicos” (“physical output productivity”) resultará 

numa medida enviesada (para mais) de crescimento da produtividade” (Bonelli, 2002, 

p.30). 

 

 Apesar dessas restrições, valeria a pena, mesmo assim, apresentar os principais 

resultados das pesquisas cujos autores utilizaram também o critério de evolução da 

produtividade do trabalho.  Bonelli e Fonseca (1998, pp. 22-23), com base no critério 

valor da produção/pessoal ocupado26, estimaram um crescimento de cerca de 8,1% a.a. 

(em média) no período 1991-1996  -  depois de ter sido negativo  em   –5% em 1990  -, 

revertendo, segundo os autores, uma tendência decrescente desde o início da década de 

1970 (1971-1973: +5,59% a.a.;  1974-1980: +1,00% a.a.; 1981-1985: +0,34% a.a.; 

1986-1989: +0,25% a.a.).  Rossi Jr. e Ferreira (1999), trabalhando também com o 

critério produção/pessoal ocupado, apresentaram os seguintes resultados para o 

incremento da produtividade do trabalho na indústria brasileira no período recente: 

1985-1990: +0,7% a.a.;  1990-1993: 6,2% a.a.;  1994-1997: 7,6% a.a., ressaltando, 

ainda, que, enquanto no período 1990-1993, a retração do emprego terá sido o fator 

predominante, no período 1994-1997, “embora o emprego tenha mantido sua tendência 

de queda, a produção teve taxas positivas de crescimento” (p.5)27.  

 

 Como se pode notar, esses resultados, ainda que corroborem a conclusão 

consensual de que houve incremento da produtividade na indústria de transformação no 

Brasil na década de 1990, são bastante distintos (neste caso, superiores) dos 

apresentados nesta tese. Como todas as pesquisas indicam um crescimento menor da 

produtividade na primeira metade da década e, levando-se em conta que nosso primeiro 

 
26 É curioso que os próprios autores reconhecem que “se os coeficientes técnicos mudarem com o tempo  
– como provavelmente mudaram  -  a medida de produção (os índices de”produção física” real, 
usualmente utilizados) como proxy para o produto gerado (isto é, o valor adicionado, ou VA) irá gerar 
resultados viesados”.  
27 Note que essas fontes de incremento da produtividade do trabalho são, de fato, confirmadas pelos 
fatores causais já revelados pelos nossos resultados econométricos concernentes aos subperíodos 1988-
1994 e 1994-1998, mas, conforme já analisado, apesar da importância dos efeitos relacionados à 
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sub-período (entre 1988-1994, de mais baixa produtividade) incorpora três anos em que 

o incremento foi decrescente, próximo de negativo   - a julgar pelos resultados 

apresentados por aqueles autores  -, é lícito sugerir que os resultados divulgados pelas 

pesquisas iniciais de Bonelli e Fonseca (1998) e Rossi Jr. e Ferreira (1999) tenham 

superestimado o crescimento da produtividade do trabalho na indústria de 

transformação brasileira na década de 1990, sobretudo por terem usado um critério de 

mensuração de produtividade (quociente do valor da produção pelo pessoal ocupado) 

que tende a distorcer os resultados finais28.  

 

 
incorporação de novas técnicas produtivas e outros efeitos residuais, o enxugamento de mão de obra 
(nosso efeito emprego) foi o fator predominante em ambos os períodos. 
28 Em pesquisa mais recente, Bonelli (2002, p.10),  estima o crescimento da produtividade do trabalho na 
economia brasileira como um todo (cobrindo quarenta  e dois setores, e não apenas os setores da 
indústria de transformação) em 3,49% a.a. (média simples) entre 1990-2000. Embora ele utilize o critério 
correto de medida da produtividade pela razão entre  o valor adicionado e o pessoal ocupado, seguindo as 
estimativas das recentes Contas Nacionais do IBGE  -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  -  os 
resultados não podem ser comparáveis, posto que o autor não analisa isoladamente os setores da indústria 
de transformação  -  base da pesquisa desta tese  -, independentemente dos demais setores da economia 
brasileira.   
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Tabela 5.4 
 

Variação e decomposição dos custos médios no Brasil (1988-1994) 
 

 
Nível Unidades Setores Efeitos Variação

50 Locais Escala Market- Residuais Total média 
   Share  (em %) anual (em 

%) 
      

Setores com expressivas reduções de custos unitários   
11 26 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de 

comunicações 
-15,22 -3,64 -0,25 -19,11 -5,16

26 132 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo -6,79 -5,17 -7,08 -19,03 -5,14
06 43 Metalurgia dos não ferrosos -31,07 2,09 11,68 -17,31 -4,64
12 27 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus -15,95 -0,69 2,38 -14,26 -3,77
14 124 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário -5,83 -0,68 -4,28 -10,79 -2,81
03 7 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis -13,18 1,52 1,33 -10,33 -2,69
17 101 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou 

carboquímicos 
-3,59 -0,44 -5,99 -10,03 -2,61

22 146 Indústria têxtil -1,28 -0,13 -8,34 -9,75 -2,53
    

Setores com reduções médias de custos unitários   
08 144 Máquinas e equipamentos (incluindo tratores e máquinas 

rodoviárias) 
-2,50 -0,26 -6,81 -9,57 -2,48

20 59 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria -4,84 1,89 -6,17 -9,12 -2,36
04 139 Fabricação de produtos de minerais não metálicos -0,39 0,61 -8,94 -8,73 -2,26
21 89 Indústria de transformação de material plástico -3,28 -0,78 -3,46 -7,51 -1,93
15 142 Indústria de papel e gráfica -0,73 1,40 -7,96 -7,29 -1,87
31 112 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas -1,03 0,40 -6,18 -6,81 -1,75
25 47 Indústria do café -5,96 -0,13 -0,13 -6,21 -1,59

    
Setores com baixas reduções de custos unitários   
18 45 Refino de petróleo e indústria petroquímica -4,21 -0,59 -0,73 -5,53 -1,41
19 45 Fabricação de produtos químicos diversos -2,43 1,78 -4,64 -5,29 -1,35
10 78 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico -1,93 0,34 -2,56 -4,15 -1,05
29 14 Indústria do açucar -3,34 0,73 -1,31 -3,92 -0,99
02 44 Extração de minerais (exclusive combustíveis minerais) -11,42 -0,78 9,28 -2,91 -0,74
09 4 Manutenção, reparação e instalação de máqunas -1,15 -0,91 -0,42 -2,49 -0,63
28 39 Resfriamento e preparação de leite e laticínios 1,29 -0,21 -2,48 -1,41 -0,35

    
Setores com muito baixas reduções de custos unitários   
13 63 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos -1,30 2,36 -2,09 -1,03 -0,26
27 51 Abate e preparação de carnes 1,26 3,65 -4,41 0,51 0,13
24 65 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles 1,41 4,52 -4,20 1,74 0,43
23 61 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 3,58 1,78 -2,19 3,18 0,79
05 34 Siderurgia -9,05 5,34 7,52 3,81 0,94
16 38 Indústria da borracha -6,71 -1,55 23,05 14,79 3,51
07 169 Fabricação de outros produtos metalúrgicos -3,90 -0,76 19,75 15,10 3,58
30 16 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para  -6,47 18,47 10,08 22,09 5,12

  alimentação   

Total 2104 -4,59 0,46 -1,39 -5,52 -0,81
    

1º Quartil -9,71  
Mediana -5,87  
3º Quartil -1,12  
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Tabela 5.5 
 

Variação e decomposição dos custos médios no Brasil (1994-1998) 
 

 
Nível Unidades Setores Efeitos Variação

50 Locais Escala Market- Residuais Total média 
   Share  (em %) anual (em 

%) 
      

Setores com expressivas reduções de custos unitários   
07 169 Fabricação de outros produtos metalúrgicos 0,61 1,15 -42,36 -40,60 -12,21
30 16 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação 
-25,91 -23,64 10,58 -38,98 -11,62

27 51 Abate e preparação de carnes -7,60 -7,04 -13,15 -27,79 -7,82
05 34 Siderurgia -21,47 -18,52 15,84 -24,14 -6,68
28 39 Resfriamento e preparação de leite e laticínios -5,56 -4,91 -2,97 -13,44 -3,54
06 43 Metalurgia dos não ferrosos -15,49 -13,67 17,55 -11,61 -3,04
24 65 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles -8,22 -6,11 3,37 -10,96 -2,86
02 44 Extração de minerais (exclusive combustíveis minerais) -1,65 -3,19 -0,43 -5,27 -1,34

    
Setores com reduções médias de custos unitários   
20 59 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria -7,42 -5,17 7,56 -5,03 -1,28
23 61 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios -5,86 -4,78 5,90 -4,74 -1,21
31 112 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas -2,93 -2,44 0,92 -4,45 -1,13
17 101 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou 

carboquímicos 
-3,17 -1,59 0,47 -4,29 -1,09

10 78 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico -2,49 -1,78 0,16 -4,11 -1,04
22 146 Indústria têxtil -1,99 -1,57 0,01 -3,55 -0,90
08 144 Máquinas e equipamentos (incluindo tratores e máquinas 

rodoviárias) 
-2,37 -2,09 1,01 -3,44 -0,87

    
Setores com baixas reduções de custos unitários   
15 142 Indústria de papel e gráfica -3,49 -2,14 2,37 -3,26 -0,82
04 139 Fabricação de produtos de minerais não metálicos -1,87 -1,38 0,36 -2,89 -0,73
14 124 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário -2,37 -1,61 1,23 -2,75 -0,69
18 45 Refino de petróleo e indústria petroquímica -1,58 0,64 -1,59 -2,53 -0,64
21 89 Indústria de transformação de material plástico -1,18 -0,51 -0,09 -1,78 -0,45
11 26 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de 

comunicações 
-3,34 -2,40 4,45 -1,30 -0,33

26 132 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo -0,38 0,00 -0,50 -0,88 -0,22
    

Setores com muito baixas reduções de custos unitários   
13 63 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos -1,54 -1,10 2,24 -0,40 -0,10
29 14 Indústria do açucar -0,35 -1,72 2,24 0,17 0,04
03 7 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis 1,57 0,29 -0,05 1,81 0,45
19 45 Fabricação de produtos  químicos diversos -5,99 -4,40 12,39 2,00 0,50
16 38 Indústria da borracha 0,32 4,13 2,01 6,46 1,58
12 27 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 1,84 -3,04 16,92 15,72 3,72
25 47 Indústria do café 10,43 10,17 -3,72 16,89 3,98
09 4 Manutenção, reparação e instalação de máqunas 5,81 8,93 3,23 17,97 4,22
Total 2104 -5,07 -4,11 0,10 -9,07 -1,88

    
1º Quartil -5,21  
Mediana -3,35  
3º Quartil -0,52  
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        Com relação à variação dos custos médios após a liberalização comercial, expressa 

nas tabelas 5.4 e 5.5, foram notórias as reduções dos custos unitários na indústria de 

transformação brasileira em termos reais nos dois sub-períodos, e, à semelhança dos 

resultados obtidos para a produtividade do trabalho, os cortes de custos médios 

acumulados entre 1994 e 1998 (-9,1% ou –1,9% a.a.) foram mais expressivos do que os 

verificados entre 1988 e 1994 (-5,5% ou  - 0,8% a.a.).   

 

No entanto, as similitudes param aí. Embora a maioria dos setores tenha 

registrado redução de custos unitários nos dois sub-períodos, encontra-se, em ambos, 

um número não desprezível de indústrias que apresentaram aumentos dos custos médios 

em termos reais, algumas das quais com elevações bem significativas, como, entre 1988 

e 1994, a “indústria da borracha” (+14,79% ou +3,51% a.a.) , “fabricação de outros 

produtos metalúrgicos” (+15,10% ou +3,58% a.a.) e “fabricação e refino de óleos 

vegetais e de gorduras para alimentação” (+22,09% ou +5,12% a.a.), e, entre 1994 e 

1998, a “fabricação de automóveis, caminhões e ônibus” (+15,72% ou +3,72% a.a.), 

“indústria do café”  (+16,89% ou +3,98% a.a.) e “manutenção, reparação e instalação de 

máquinas” (+17,97% ou + 4,22% a.a.). 

 

Outra constatação interessante revelada pelos resultados acerca das componentes 

explicativas da mudança dos custos unitários reais é que os efeitos residuais, 

decorrentes da incorporação de inovações tecnológicas e externalidades econômicas 

positivas  - ao contrário do que havia ocorrido com o aumento da produtividade do 

trabalho ao longo de todo o período analisado (1988-1998)  -,  pouco contribuíram para 

explicar as reduções  nos custos médios da indústria de transformação como um todo. 

De fato, a contribuição dos efeitos residuais de apenas –1,4  ponto percentual entre 

1988 e 1994,  e de praticamente zero entre 1994 e 1998, sugere que houve absorção de 

novas técnicas produtivas (conforme os resultados decompostos para a produtividade do 

trabalho, já analisados consoante as tabelas 5.2 e 5.3), mas que não foram estas as 

responsáveis principais pelas reduções de custos médios reais efetivados ao longo do 

período como um todo (1988-1998).  

 

Como mostram os dados, nos dois sub-períodos, os cortes de custos médios foram 

alcançados principalmente por meio do enxugamento de mão-de-obra (-4,6 pontos 
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percentuais entre 1988-1994 e -5,1 pontos percentuais entre 1994-1998, ou 83% e 56% 

do total, respectivamente), embora se constate também que, no período 1994-1998, o 

efeito market-share tenha sido um importante fator explicativo das reduções de custos 

unitários observados na indústria de transformação (representando –4,1 pontos 

percentuais, ou 45% do total). 

 

Analisando-se mais detalhadamente os dois sub-períodos,  pode-se concluir que: 

 

i) entre 1988 e 1994, sete setores apresentaram reduções de custos unitários 

acima de 10% em termos reais. Dentre estes, classificados como de 

expressivas reduções de custos unitários, merecem menção a “fabricação 

de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de comunicações”           

(-19,11% acumulado no período, ou –5,16% a.a.), “beneficiamento de 

produtos de origem vegetal, inclusive fumo” (-19,03%, ou –5,14% a.a.), 

“metalurgia dos não-ferrosos” (-17,31% ou –4,64% a.a.) e “fabricação de 

automóveis, caminhões e ônibus” (-14,26% ou –3,77% a.a.); 

 

ii) nesse mesmo sub-período, destacaram-se como setores com reduções 

médias de custos unitários as “máquinas e equipamentos (incluindo tratores 

e máquinas rodoviárias)” (-9,57% ou –2,48% a.a.), “fabricação de produtos 

farmacêuticos e de perfumaria” (-9,12% ou –2,36% a.a.) e a “fabricação de 

produtos de minerais não-metálicos” (-8,73% ou –2,26% a.a.);  com baixas 

reduções de custos unitários o “refino de petróleo e indústria petroquímica” 

(-5,53% ou –1,41% a.a.), “fabricação de produtos químicos diversos”          

(-5,29% ou –1,35% a.a.) e a “fabricação de aparelhos, equipamentos e 

material elétrico” (-4,15% ou –1,05% a.a.), figurando como o de pior 

performance neste grupo o “resfriamento e preparação de leite e laticínios” 

(-1,41% ou –0,35% a.a.); e com muito baixas reduções de custos unitários 

a “fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos” (-1,03% 

ou -0,26%), tendo sido os de pior performance em toda a indústria de 

transformação a “fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação” (+22,09% ou +5,12% a.a.), “fabricação de outros produtos 
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metalúrgicos” (+15,10% ou +3,58% a.a.) e a “indústria da borracha” 

(+14,79% ou 3,51% a.a.); 

 

iii) no período 1994-1998, dentre os setores com expressivas reduções de 

custos unitários, destacaram-se alguns “campeões” como a “fabricação de 

outros produtos metalúrgicos” (-40,60% ou –12,21% a.a.), “fabricação e 

refino de óleos vegetais e de gorduras para alimentação” (-38,98% ou           

–11,62% a.a.), “abate e preparação de carnes” (-27,79%  ou –7,82% a.a.) e 

“siderurgia” (-24,14% ou –6,68% a.a.); além disso, nesse mesmo grupo, três 

setores apresentaram reduções acumuladas de custos médios acima de 10%: 

“resfriamento e preparação de leite e laticínios” (-13,44% ou –3,54% a.a.), 

“metalurgia dos não-ferrosos” (-11,61% ou –3,04%) e “fabricação de 

calçados e de artigos de couros e peles” (-10,96%  ou –2,86% a.a.); 

 

iv) nesse mesmo sub-período, sete setores, classificados como de muito baixas 

reduções de custos unitários, tiveram aumento de custos médios, tendo sido 

os de pior performance a “manutenção, reparação e instalação de máquinas” 

(+17,97% ou +4,22% a.a.), “indústria do café” (+16,89% ou +3,98% a.a.) e 

“fabricação de automóveis, caminhões e ônibus” (+15,72% ou +3,72% a.a.); 

 

v) ainda que se possa afirmar que, na média da indústria de transformação 

como um todo, os efeitos residuais pouco ou nada tenham contribuído para a 

redução dos custos unitários, ao se analisarem os setores separadamente em 

cada sub-período, essa conclusão não é necessariamente verdadeira: por 

exemplo, entre 1988 e 1994, setores como a “fabricação de produtos 

minerais não-metálicos”, “indústria têxtil” e “máquinas e equipamentos –

incluindo tratores e máquinas rodoviárias” tiveram a performance de 

expressiva ou redução média de custos unitários basicamente explicada 

pela incorporação de novas técnicas produtivas (correspondendo, 

respectivamente a -8,9 ,  -8,3  e -6,8 pontos percentuais ou 102%, 85% e 

71% do total);  da mesma forma, entre 1994 e 1998, o mesmo ocorreu com a 

“fabricação de outros produtos metalúrgicos” e “abate e preparação de 

carnes” (responsáveis, respectivamente, por –42,4 e –13,1 pontos 
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percentuais, ou  104% e 47% do total), embora se constate que, 

surpreendentemente, a incorporação de novas técnicas produtivas pouco 

tenha explicado as reduções de custos médios obtidas pela maioria dos 

setores listados: ao contrário, em boa parte dos casos, foram elas que 

impediram a redução de custos unitários em diversos setores discriminados 

na tabela 5.5. 

 

Seria conveniente investigar se existe alguma correlação entre os indicadores 

associados ao processo de liberalização comercial com aqueles vinculados à evolução 

da eficiência técnica na indústria de transformação (neste último caso, os indicadores de 

produtividade do trabalho e de custos médios reais apresentados nas tabelas 5.2, 5.3, 5.4 

e 5.5).  A tabela 5.6 mostra os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman entre 

as duas variáveis principais concernentes à liberalização comercial (tarifas aduaneiras 

nominais e taxas de proteção efetiva)29 com a variação da produtividade do trabalho e 

dos custos médios no período 1988-1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 No artigo original de Tybout e Westbrook (1995), os autores também consideram as variações do 
coeficiente de penetração de importações e do coeficiente de exportação como indicadores de 
liberalização comercial. No entanto, a exemplo da evolução da produtividade e dos custos médios, o 
comportamento desses coeficientes ao longo do período, antes que propriamente indicadores de 
liberalização comercial, reflete basicamente as conseqüências desta última sobre o grau de exposição à 
concorrência externa e a alocação de recursos na economia como um todo.  
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Tabela 5.6 
 

Coeficientes de correlação entre as variáveis relacionadas à liberalização comercial 
com a variação da produtividade do trabalho e dos custos médios na indústria de 

transformação brasileira 
 
 
 1988-1994 1994-1998 
 Produtividade Custo Produtividade Custo 
 Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman Pearson Spearman
         
DTN 0,4357 0,3372 0,0907 0,1574 -0,0812 -0,3155 0,1687 -0,0020
P-Valor 0,0181 0,0736 0,6400 0,4148 0,6753 0,0954 0,3816 0,9919
       
DPE 0,4264 0,3006 0,2197 0,1251 0,1935 -0,1883 0,2572 -0,1136
P-Valor 0,0211 0,1131 0,2521 0,5177 0,3145 0,3279 0,1780 0,5572
 
 
Observações : 
Produtividade é a variação da produtividade do trabalho (1988-1994 e 1994-1998); 
Custo é a variação dos custos médios (1988-1994 e 1994-1998); 
DTN é a variação da tarifa nominal (1988-1994 e 1994-1998); 
DPE é a variação da taxa de proteção efetiva (1988-1994 e 1994-1998); 
P-valor é o nível de significância  associado à correlação estimada; 
As correlações estimadas que apresentaram nível de significância (p-valor) abaixo de 5% (0,05) estão 
destacadas em negrito; 
Fontes: Dados das tabelas 4.4, 4.8, 4.9 (Cap. IV), 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 (Cap. V). 
 
 

 

 

Como se pode notar,  os resultados só confirmam correlação entre os indicadores 

de liberalização comercial com os de evolução da produtividade do trabalho na indústria 

de tranformação para o período 1988-1994 (valores em negrito)30. Nesse mesmo 

período, não se verifica correlação entre aquelas variáveis com a mudança ocorrida nos 

custos médios reais da indústria manufatureira.  

 

Com relação ao período 1994-1998, em particular, os resultados não confirmaram 

qualquer correlação entre as variáveis relacionadas à implementação da liberalização 

comercial nem com os indicadores de evolução da produtividade do trabalho nem com o 

comportamento dos custos médios reais na indústria de transformação brasileira. Os 

casos de inexistência de correlação são evidenciados, sobretudo, pelo nível de 

                                                 
30 Note que a correlação só é confirmada pelo critério de Pearson. 
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significância das variáveis estimadas (indicadas pelos p-valores discriminados na 

tabela)31. 

 

É preciso ressaltar, no entanto, que os casos de inexistência de correlação não 

implicam que o processo de liberalização comercial tenha sido totalmente irrelevante 

para explicar a melhora da eficiência técnica da indústria manufatureira no Brasil, mas 

apenas sugerem que, provavelmente, outras forças também importantes terão atuado em 

prol desse resultado. Embora não se tenham elementos precisos para determinar quais 

tenham sido,  a análise do capítulo IV tem dados suficientes para apontar, dentre outros 

prováveis fatores, a maior pressão competitiva exercida tanto pela forte recessão do 

início dos anos de 1990 (caso do período 1988-1994),  quanto pela  apreciação cambial 

da segunda metade desta década (caso do período 1994-1998), além da maior 

estabilidade do nível geral de preços observada após o Plano Real.  

 

 Por outro lado, com o objetivo de avaliar os ganhos de eficiência técnica da 

indústria de transformação ao longo do período como um todo (1988-1998), procurei 

consolidar os ganhos de produtividade e as reduções de custos médios obtidos nos dois 

sub-períodos, consoante os resultados apresentados e analisados anteriormente. Para a 

consolidação e classificação final dos setores da indústria de transformação de acordo 

com os ganhos de eficiência técnica, foram adotados os seguintes procedimentos: 

 

i) em primeiro lugar, as variações totais da produtividade do trabalho e dos 

custos médios acumuladas por cada setor no período como um todo (1988-

1998) foram calculadas a partir dos respectivos resultados obtidos em cada 

um dos dois sub-períodos (1988-1994 e 1994-1998). A título de exemplo, a 

variação total acumulada da produtividade do trabalho da “siderurgia” no 

período 1988-1998 resultou da consolidação dos ganhos de produtividade 

acumulados por essa indústria entre 1988-1994 (20,34%) e 1994-1998 

(37,68%). Logo, a variação total acumulada da produtividade pelo referido 

setor entre 1988-1998 foi de [ ]{ }1003768,12034,1 ×× =65,68%. Procedimento 

                                                 

 

31 A título de informação, no trabalho original de Tybout e Westbrook (1995), feito para o caso mexicano, 
as variáveis relacionadas à liberalização comercial não mostraram correlação nem com os indicadores de 
mudança da produtividade nem com os de variação dos custos médios. 
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análogo foi adotado para a obtenção da variação total acumulada dos custos 

médios no período como um todo (1988-1998); 

 

ii) em segundo lugar, a classificação final de cada setor segundo o grau de 

eficiência técnica passou a ser o resultado de uma soma em que as notas (em 

ordem crescente de performance) variam de 1 (um) a 4 (quatro). Nesse caso, 

por exemplo, dois setores distintos que, em termos de ganhos de 

produtividade acumulados no período 1988-1998 tenham sido agrupados no 

quarto e primeiro quartis, respectivamente, receberiam notas 4 e 1 (também 

respectivamente); adicionalmente, se estes mesmos setores, em termos de 

suas respectivas reduções acumuladas de custos unitários no período como 

um todo tivessem sido agrupados no quarto e primeiro quartis, receberiam 

notas 1 e 4, respectivamente32; 

 

iii)  por fim, a classificação final é o resultado consolidado da soma das 

pontuações obtidas para os resultados em termos de ganhos de produtividade 

e de reduções de custos médios no período como um todo (1988-1998), de 

modo que o ranking é apresentado em ordem decrescente de acordo com os 

ganhos de eficiência técnica, como mostram os dados da tabela 5.733. Nos 

casos de setores que tenham obtido idêntica pontuação final, o critério para 

desempate foi escolher o que tenha tido melhor performance em termos de 

ganhos de produtividade no período como um todo, casos, por exemplo, dos 

setores “extração de petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis” e 

“fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico”, dentre outros.  

 

Cabe ressaltar, no entanto, que essa nova classificação comporta apenas três grupos 

de setores (e não mais quatro, como nas classificações anteriores): setores com 

elevados ganhos de eficiência técnica; setores com ganhos médios de eficiência 

técnica; e setores com baixos ganhos de eficiência técnica34.  Sendo assim, a tabela 

 
32 Como se pode observar nas tabelas 5.4 e 5.5, os setores agrupados no quarto e primeiro quartis são os 
de piores e melhores resultados, respectivamente, justificando, portanto, que, no caso da performance em 
termos de redução dos custos médios, os setores classificados no quarto quartil devem ter nota mínima (1) 
e os classificados no primeiro quartil, nota máxima (4). 
33 A metodologia de classificação está resumida no rodapé da tabela 5.7. 
34 Uma vez que as regressões referentes aos sub-períodos 1988-1994 e 1994-1998 tomaram por base 
tamanhos de amostras distintos, a redução para três grupos foi feita para se evitar distorções quantitativas 
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5.7 discrimina os setores da indústria de transformação brasileira segundo os ganhos de 

eficiência técnica obtidos no período posterior à liberalização comercial (1988-1998). 

 
sobre a performance consolidada dos setores em termos de seus respectivos níveis de eficiência técnica. O 
caso da “siderurgia” é paradigmático a esse respeito: por um critério puramente qualitativo, ele poderia 
terminar classificado como de médios ganhos de eficiência técnica ou, até mesmo, de baixos ganhos de 
eficiência técnica, se o critério fosse de divisão em quatro grupos, tendo em vista os diferentes resultados 
alcançados na evolução da produtividade do trabalho (muito baixos ganhos entre 1988-1994 e ganhos 
médios entre 1994-1998) e de custos unitários (muito baixas reduções entre 1988-1994 e expressivas 
reduções entre 1994-1998).  Pelo novo critério, elimina-se a distorção: os ganhos médios de 
produtividade do trabalho e as expressivas reduções de custos unitários obtidos no sub-período 1994-
1998 mais do que compensaram os resultados medíocres alcançados no sub-período 1988-1994, de modo 
que, na consolidação final, o setor siderúrgico revelou-se como o de melhor performance em termos de 
ganhos de eficiência técnica da indústria de transformação brasileira. 
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Tabela 5.7 
 

Classificação dos setores da indústria de transformação brasileira, segundo o ranking de eficiência técnica 
 
Nível 50 Setores Produtividade 

do trabalho 
Custos 
médios 

Pontuação 

  Variação total 
acumulada -
1988-1998 – 

(em %) 

Variação 
total 

acumulada - 
1988-1998  

(em %) 

 
P88-98 

 
C88-98 

 
Soma 

   
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica   
05 Siderurgia 65,68 -21,25 4 4 8 
11 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de 

comunicações 
56,30 -20,16 4 4 8 

06 Metalurgia dos não ferrosos 33,57 -26,91 3 4 7 
30 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para alimentação 29,71 -25,50 3 4 7 
27 Abate e preparação de carnes 26,83 -27,42 3 4 7 
03 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis 67,35 -8,71 4 2 6 
10 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico 52,41 -8,09 4 2 6 
02 Extração de mineral (exclusive combustíveis minerais) 43,96 -8,03 4 2 6 
17 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou 

carboquímicos 
40,29 -13,89 3 3 6 

28 Resfriamento e preparação de leite e laticínios 25,95 -14,66 2 4 6 
      

Setores com ganhos médios de  eficiência técnica   
26 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo 24,24 -19,75 2 4 6 
09 Manutenção, reparação e instalação de máqunas 114,29 15,03 4 1 5 
16 Indústria da borracha 47,28 22,20 4 1 5 
13 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos 41,03 -1,43 4 1 5 
18 Refino de petróleo e indústria petroquímica 38,08 -7,92 3 2 5 
31 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas 23,22 -10,97 2 3 5 
04 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 22,64 -11,36 2 3 5 
07 Fabricação de outros produtos metalúrgicos 18,60 -31,63 1 4 5 
12 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 32,83 -0,78 3 1 4 
23 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 28,33 -1,71 3 1 4 

   
Setores com baixos ganhos de eficiência técnica   
24 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles 23,63 -9,41 2 2 4 
08 Máquinas e equipamentos (incluindo tratores e máquinas rodoviárias) 18,60 -12,68 1 3 4 
20 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria 10,50 -13,69 1 3 4 
22 Indústria têxtil 6,75 -12,95 1 3 4 
14 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário 6,67 -13,24 1 3 4 
29 Indústria do açucar 24,98 -3,76 2 1 3 
19 Fabricação de produtos químicos diversos 23,43 -3,40 2 1 3 
15 Indústria de papel e gráfica 15,68 -10,31 1 2 3 
21 Indústria de transformação de material plástico 15,00 -9,16 1 2 3 
25 Indústria do café 19,57 9,63 1 1 2 
    
                                                                                             1º Quartil 20,34 -14,47  
                                                                                                 Mediana 26,39 -10,64  
                                                                                               3º Quartil 40,85 -4,80  
   
                                                              Pontuação utilizada: 1º Quartil 1 4  
                                                                                                2º Quartil 2 3  
                                                                                                3º Quartil 3 2  
                                                                                                 4º Quartil 4 1  
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Com relação aos resultados ilustrados na tabela 5.7, cabem algumas observações: 

 

i) primeiro, note-se que o grupo de setores que obtiveram elevados ganhos de 

eficiência técnica é bastante diversificado quanto à natureza de sua base 

tecnológica, contendo ali uma indústria tradicional de tecnologia 

predominantemente intensiva em capital (“siderurgia”), setores também 

capital-intensivos, mas com uso expressivo de recursos naturais em seu 

processo produtivo (“extração de petróleo e gás natural, carvão e outros 

combustíveis” e “produção de elementos químicos não-petroquímicos ou 

carboquímicos”), indústrias cujos processos de produção utilizam de forma 

intensiva ou relativamente expressiva recursos naturais e/ou mão de obra 

existentes em abundância no país (“fabricação e refino de óleos vegetais e de 

gorduras para alimentação”, “abate e preparação de carnes”, “extração de 

minerais - exclusive combustíveis minerais” e “resfriamento e preparação de 

leites e laticínios”)  e até indústrias que estão na vanguarda do progresso 

técnico mundial (“fabricação de aparelhos, equipamentos e material 

eletrônico e de comunicações” e “fabricação de aparelhos, equipamentos e 

material elétrico”); 

 

ii) segundo,  também no grupo de setores que obtiveram os mais elevados 

ganhos de eficiência técnica no Brasil após a liberalização comercial,  

encontram-se cinco indústrias que conseguiram apresentar, simultaneamente, 

resultados considerados excelentes tanto em termos dos ganhos acumulados 

de produtividade do trabalho quanto em termos de reduções dos seus custos 

unitários reais, casos da “siderurgia”, “fabricação de aparelhos, 

equipamentos e material eletrônico e de comunicações”, “metalurgia dos 

não-ferrosos”, “fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação” e “abate e preparação de carnes”; 

 

iii) o grupo de setores que obtiveram ganhos médios de eficiência técnica 

contém segmentos cujos processos de produção são intensivos em capital 

e/ou tecnologia, casos de “fabricação de outros veículos, peças e acessórios 

para veículos” (devido à presença do segmento produtor de aeronaves 
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comerciais de médio porte), “refino de petróleo e indústria petroquímica”, 

“fabricação de produtos de minerais não-metálicos” e “fabricação de 

automóveis, caminhões e ônibus”; ainda assim, destacam-se neste grupo dois 

setores que, a despeito de terem revelado ganhos expressivos de 

produtividade do trabalho acumulados no período, tiveram aumentos 

significativos de custos médios reais (casos da “manutenção, reparação e 

instalação de máquinas”35  e “indústria da borracha”); 

 

iv) mesmo no grupo de indústrias que alcançaram os mais baixos ganhos de 

eficiência técnica, todas obtiveram ganhos acumulados de produtividade do 

trabalho  e, à exceção da “indústria do café”, todas as demais conseguiram 

reduzir os seus custos médios reais ao longo do período da liberalização 

comercial como um todo (1988-1998). 

 

A classificação da tabela 5.7 será utilizada para analisar parte dos resultados 

empíricos concernentes à evolução da alocação de recursos, do padrão de comércio e de 

alguns aspectos relacionados à eficiência dinâmica da economia brasileira após a 

liberalização comercial, tópicos que serão apresentados nas próximas seções deste 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 A mais elevada performance em termos dos ganhos de produtividade do trabalho acumulados pelo 
setor de “manutenção, reparação e instalação de máquinas” deve ser analisada com cautela, haja vista o 
reduzidíssimo tamanho da amostra neste caso (apenas uma unidade local). 
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5.2 A liberalização comercial brasileira e os impactos sobre a alocação de recursos 

e o padrão de comércio   

 

 Nesta seção, serão analisados os principais resultados concernentes à evolução da 

alocação de recursos e do padrão de especialização internacional da economia brasileira 

após a liberalização comercial. Como já mencionado, a classificação utilizada em boa 

parte dos resultados desta seção será a discriminada anteriormente na tabela 5.7, ou seja, 

a de ranking segundo os ganhos de eficiência técnica obtidos entre 1988 e 199836.  No 

entanto, ante a existência de dados consolidados para o período mais recente e visando 

captar os efeitos decorrentes das desvalorizações reais da moeda brasileira em relação 

ao dólar,  ocorridas após janeiro de 1999, a maioria dos dados desta (e também da 

próxima) seção estende-se ao ano de 200137. 

 

 Nesse caso, evidentemente, é bem provável que as mudanças de preços relativos,  

decorrentes dos choques cambiais, tenham produzido novas modificações na evolução 

da eficiência técnica na indústria manufatureira brasileira. Apesar disso, mantive a 

classificação original, mas tomei o cuidado de interpretar os resultados referindo-me, 

inicialmente, ao período 1989-1998 (ou em alguns casos, 1990-1998), para depois fazer 

uma análise, à parte, das prováveis alterações ocorridas entre 1999 e 2001. 

 

5.2.1 A alocação de recursos após a liberalização comercial 

 

Os dados da tabela 5.8 discriminam a evolução dos coeficientes de penetração das 

importações entre 1990 e 2001. Esses índices, que resultam do quociente entre o valor 

da produção e o consumo aparente (valor da produção + importações – exportações), 

permitem captar diretamente os efeitos intersetoriais exercidos pela maior pressão 

competitiva sobre a realocação de recursos, uma vez que as firmas vão sendo forçadas a 

promover a reestruturação tecnológica e/ou organizacional de seus métodos produtivos 

tão-logo implementa-se o programa de eliminação das barreiras não-tarifárias e de 

redução de alíquotas de importação. 

 
36 Como já justificado, durante a fase de preparação da base de dados, a última PIA/ULs disponibilizada 
pelo IBGE continha indicadores referentes ao ano de 1998.   
37 Em alguns indicadores, utilizamos 1989 como ano inicial e, em outros (sobretudo os que dependiam da 
matriz de insumo-produto), o ano de 1990. 
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Tabela 5.8

Coeficientes de penetração das importações segundo o grau de eficiência técnica

1990 - 2001
%

No Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 

05 Siderurgia 2,0 2,8 2,5 2,0 2,0 2,8 2,6 3,1 4,2 3,6 3,6 4,7
11 Material eletrônico e de comunicações 11,4 15,0 20,8 23,2 23,7 25,2 27,8 33,5 36,7 53,7 58,1 65,0
06 Metalurgia dos não ferrosos 6,4 8,4 9,5 9,6 9,3 13,1 11,0 13,0 12,9 15,4 14,2 15,9
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 0,9 1,9 1,8 2,5 3,5 3,6 3,4 3,6 3,8 3,2 2,6 2,5
27 Abate e preparação de carnes 2,8 1,6 1,5 0,8 1,3 1,6 1,5 1,7 1,6 1,2 1,3 0,9
03 Extração de petróleo e gás natural 42,0 44,6 43,3 39,8 39,5 41,3 39,1 36,8 34,7 26,3 20,6 22,7
10 Equipamentos e material elétrico 7,5 9,2 9,2 10,3 12,4 12,9 15,0 17,5 18,5 25,5 22,4 30,1
02 Extrativa mineral 15,8 19,4 14,3 14,1 13,5 15,4 14,6 15,2 15,6 23,0 26,5 36,4
17 Produção de elementos químicos 14,2 15,1 13,5 13,4 15,4 20,2 19,8 17,9 20,1 25,1 20,5 23,4
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 2,6 3,8 1,5 2,7 4,0 7,0 5,5 5,1 6,0 8,0 5,8 3,4
100 Subtotal 10,9 12,1 11,5 10,7 11,4 13,3 13,8 14,6 14,8 18,4 17,5 20,0

Setores com ganhos médios de eficiência técnica
26 Benefic. de prod.de origem vegetal 5,0 8,5 7,9 8,9 8,1 8,6 5,6 7,4 8,8 9,4 9,0 11,8
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 3,6 4,6 4,6 5,2 6,8 9,3 9,2 10,4 12,1 12,5 11,8 13,8
13 Outros veículos (peças e acessórios) 9,7 13,7 15,4 14,7 16,7 16,4 18,8 22,6 27,5 39,1 34,5 38,2
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 3,1 5,5 5,5 8,0 7,3 10,4 11,1 10,8 9,5 11,1 11,9 11,7
31 Outras ind. alimentares e ind. de bebidas 2,3 2,7 2,2 2,4 2,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 4,1 4,6
04 Produtos de minerais não metálicos 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,7 3,3 3,3 2,9 3,4 3,4 4,6
07 Outros produtos metalúrgicos 1,3 1,7 1,7 2,1 2,1 3,1 3,9 5,4 5,8 5,8 5,2 6,4
12 Automóveis, caminhões e ônibus 0,3 2,4 4,8 8,6 12,9 16,7 9,5 13,3 19,5 15,9 12,8 16,5
23 Artigos do vestuário e acessórios 0,5 0,7 0,5 0,6 1,1 2,7 2,7 3,4 3,2 2,7 2,3 3,3
200 Subtotal 3,0 4,6 5,0 6,4 6,8 8,9 8,2 9,5 10,3 11,4 11,0 12,3

Setores com baixos ganhos de eficiência técnica
24 Calçados e de artigos de couro e peles 4,4 6,9 6,3 7,6 8,0 10,7 10,2 11,8 10,2 12,1 15,0 24,8
08 Maquinas e equipamentos* 11,4 15,9 14,3 13,8 15,9 22,6 24,2 26,8 28,0 30,6 21,8 26,0
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 5,4 8,0 6,4 6,7 9,1 10,6 12,4 12,2 12,9 19,2 16,7 20,8
22 Indústria têxtil 1,9 3,0 3,2 6,9 6,7 8,9 9,1 9,8 8,3 8,2 7,7 7,4
14 Artigos de madeira e do mobiliário 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 1,4 1,8 2,4 2,7 2,5 2,4 2,7
29 Indústria do açucar 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 Químicos diversos 5,4 6,2 7,6 8,4 8,7 9,7 10,4 11,4 12,7 14,6 14,5 17,2
15 Indústria de papel e gráfica 2,4 3,0 2,5 3,1 3,5 6,8 6,3 6,7 7,1 6,7 5,5 5,6
21 Ind. de transformação de material plástico 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,9 3,3 3,7 4,0 5,1 4,3 4,9
25 Indústria do café 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
300 Subtotal 4,5 5,9 6,0 6,8 7,6 10,3 10,7 12,0 12,2 14,1 11,4 13,9

Setores não classificados
32 Indústrias diversas 14,8 18,6 19,6 17,2 19,4 26,9 28,4 28,1 28,3 33,1 29,9 33,5

Total Brasileiro 5,9 7,4 7,4 7,9 8,6 10,9 10,9 12,0 12,4 14,5 13,3 15,4
Obs.: A série do valor da produção no período de 1990 a 2000 foi elaborada a partir das Matrizes de Insumo-produto ou das Contas Nacionais do IBGE, transformando-se a moeda corrente
para real e aplicando-se a taxa média anual de câmbio do real em relação ao dólar. A estimativa do valor para o ano de 2001 foi obtida aplicando-se um fator de correção a cada valor segundo o
produto 80 da matriz de insumo-produto de 2000 . Esse fator de correção foi construído com base na variação de 2001 em relação a 2000, dos índices anuais de quantum da PIM/PIF do IBGE
e de preços do IPA da FGV relacionados a cada produto 80, levando-se em consideração a taxa média anual de câmbio nesse período.
O total brasileiro não considera o setor agropecuário.
Coeficiente de penetração=[ importação / (produção + importação - exportação) ] x 100
Nota:  n/d = valor não disponível
Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
* Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
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Entre 1990 e 1998, o coeficiente de penetração das importações na indústria de 

transformação brasileira sofreu um aumento expressivo, tendo evoluído de 5,9% em 

1990 para 12,4% em 1998, correspondendo a um incremento acumulado de 110% no 

período. Nota-se também que, a despeito das fortes desvalorizações cambiais ocorridas 

no período subseqüente, o indicador continuou evoluindo, alcançando 15,4% em 2001, 

ou seja, uma variação acumulada de 161% no período como um todo. 

 

Quando se analisa a evolução desse indicador segundo o ranking de eficiência 

técnica, conclui-se que em todos os três grupos verificou-se aumento expressivo dos 

coeficientes de penetração das importações, embora o grupo que mais sofreu a pressão 

competitiva com produtos importados tenha sido o de “ganhos médios de eficiência 

técnica”, cujo índice evoluiu de 3% em 1990 para 10,3% em 1998, alcançando 12,3% 

em 2001 (ou seja, um aumento de 310% acumulado no período integral), seguido pelo 

grupo de “baixos ganhos de eficiência técnica”, cujo índice sofreu incremento de 4,5% 

para 12,2% entre 1990 e 1998, atingindo 13,9% em 2001 (ou aumento de 208% no 

período total).  Os coeficientes de penetração das importações do grupo com “elevados 

ganhos de eficiência técnica” tiveram expansão de 10,9% para 14,8% no período 

1990-1998, chegando a 20% em 2001 (incremento de 83,5%, significativamente inferior 

ao dos demais grupos).  

 

Pelo menos em termos agregados, esses resultados confirmam uma das predições 

da teoria de comércio internacional, a qual, implicitamente, conclui que os maiores 

ganhos de eficiência técnica tendem a se localizar nos setores que absorvem parte dos 

recursos produtivos liberados pelas indústrias em que ocorrem maior penetração de 

importações relativamente ao seu respectivo consumo aparente. No entanto, essa 

conclusão não se sustenta quando são analisados os comportamentos da evolução do 

coeficiente de penetração das importações em termos setoriais, posto que algumas 

indústrias que mais sofreram a concorrência com importados conseguiram enquadrar-se 

no grupo dos mais elevados ganhos de eficiência técnica38. Os dois casos mais 

 
38 É importante ressaltar que, de acordo com as teorias de comércio internacional, os setores que mais 
sofrem a pressão competitiva com produtos importados similares tendem a contrair-se, liberando recursos 
que, pelo menos no plano teórico, deveriam ser absorvidos pelos setores que já dispunham de vantagens 
comparativas antes da liberalização comercial, cujo padrão de eficiência técnica viria, conseqüentemente, 
a ser reforçado no período pós-reforma.  É evidente que, no mundo real,  o maior acesso a máquinas e 
equipamentos importados mais modernos pode também potencializar ganhos de eficiência técnica na fase 
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notórios são o de “material eletrônico e de comunicações” e de “equipamentos e 

material elétrico”, cujos coeficientes de penetração de importações evoluíram, 

respectivamente, de 11,4% para 36,7% e de 7,5% para 18,5% entre 1990 e 1998, 

chegando a alcançar em 2001 as cifras de 65% e 30,1%, correspondentes a incrementos 

de 470% e 301%, também respectivamente.  

 

Tanto no grupo de “ganhos médios de eficiência técnica” quanto no de “baixos 

ganhos de eficiência técnica”, diversos setores tiveram incrementos relativos 

expressivos dos índices de penetração de importações entre 1990 e 1998, porém é 

preciso reconhecer que essas mesmas indústrias contavam com coeficientes importados 

muito reduzidos no início do processo de liberalização comercial. Os casos dignos de 

menção são “automóveis, caminhões e ônibus” (de 0,3% para 19,5%); “artigos do 

vestuário e acessórios” (de 0,5% para 3,2%), “artigos de madeira e do mobiliário” (de 

0,6% para 2,7%) e “indústria de transformação de material plástico” (0,7% para 4%). 

Em 2001, esses setores contavam com coeficientes de penetração de importações de, 

respectivamente, 16,5%, 3,3%, 2,7% e 4,9%, sendo que os três últimos ainda 

continuavam com coeficientes baixos em relação à média da indústria de transformação. 

 

 Em suma, tomando como base o coeficiente de penetração das importações da 

indústria de transformação no ano de 2001 (15,4%), a classe de “elevados ganhos de 

eficiência técnica” era a que apresentava o maior número de indústrias (seis, num total 

de dez) com coeficientes de penetração acima da média, destacando-se os setores de             

“material eletrônico e de comunicações” (65%), “extrativa mineral” (36,4%) e 

equipamentos e material elétrico” (30,1%), cabendo lembrar ainda que o setor de 

“material eletrônico e comunicações” foi o que exibia o mais elevado coeficiente de 

penetração de importações (65%) da indústria brasileira em 2001;  seguida pela de 

“baixos ganhos de eficiência técnica” (quatro, num total de dez), destacando-se 

“máquinas e equipamentos - incluindo tratores e máquinas rodoviárias” (26%) e 

“calçados e artigos de couro e peles” (24,8%). No grupo de “ganhos médios de 

eficiência técnica”, apenas dois setores,  num total de dez, registravam índices acima da 

média da indústria: o de “outros veículos - incluindo peças e acessórios”  (38,2%) e o de 

“automóveis, caminhões e ônibus” (16,5%). 

 
pós-liberalização comercial,  mas, neste caso,  todos os setores da economia podem, em princípio, contar 



 248

 

 O gráfico 5.1 permite uma melhor visualização da evolução do coeficiente de 

penetração das importações na indústria de transformação ao longo da década de 1990.  

 

 
Gráfico 5.1

Evolução do Coeficiente de Penetração das Importações do Total Brasileiro
1990 - 2001
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Fonte: Dados da tabela 5.8

 

 

 

É possível identificar três momentos distintos na evolução do índice no período: 

 

i) entre 1990 e 1993, como resultado imediato das medidas iniciais de 

liberalização comercial, o coeficiente de penetração das importações elevou-

se de 5,9% para 7,4% em 1991, permanecendo em torno desse nível até 

1993, quando alcançou 7,9%;  

 

ii) entre 1994 e 1998, impulsionado simultaneamente pela antecipação de cortes 

tarifários realizados em 1994 e pela apreciação cambial já em curso, o 

coeficiente de penetração de importações aumenta de 8,6% para 12,4%, 

embora tenha-se mantido constante em 10,9% entre 1995-1996; 

 

 

                                                                                                                                               
com essa possibilidade. 
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iii) e, a partir do início de 1999, com as desvalorizações da taxa de câmbio real, 

o indicador segue evoluindo em stop and go, até alcançar 15,4% em 2001. 

 

Com o coeficiente de exportações (exportações/valor da produção), cujos dados 

estão expostos na tabela 5.9, é possível avaliar o impacto da liberalização comercial 

sobre a realocação de recursos em direção aos setores domésticos cuja produção tende a 

ser orientar predominantemente para o mercado internacional. 
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Coeficientes das exportações brasileiras segundo o grau de eficiência técnica

1990 - 2001
%

No Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 

05 Siderurgia 17,8 24,4 21,8 21,1 17,9 16,9 16,6 14,3 15,4 17,4 15,8 15,9
11 Material eletrônico e de comunicações 5,4 7,5 10,3 8,4 6,2 4,6 5,4 7,2 8,8 19,6 28,2 37,5
06 Metalurgia dos não ferrosos 17,9 23,5 27,6 24,7 22,1 22,9 22,0 21,6 18,0 25,1 23,0 21,5
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 29,0 26,4 26,3 26,7 27,5 27,3 25,7 24,4 20,5 23,7 20,9 27,5
27 Abate e preparação de carnes 5,1 8,3 11,6 10,5 9,2 7,6 8,4 8,8 9,0 13,6 12,4 19,4
03 Extração de petróleo e gás natural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 0,1 0,2 0,0 1,1 5,3
10 Equipamentos e material elétrico 7,3 11,0 12,9 13,8 11,8 10,4 10,3 10,1 10,3 14,8 14,2 15,3
02 Extrativa mineral 52,1 60,6 53,8 55,8 50,1 47,3 49,2 50,7 58,9 66,9 69,4 80,0
17 Produção de elementos químicos 6,1 6,0 6,9 6,1 5,5 7,0 8,2 7,2 8,0 10,8 8,7 9,4
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5

100 Subtotal 12,8 16,3 17,2 16,3 14,6 13,7 13,7 13,4 13,9 17,6 16,2 19,2
Setores com ganhos médios de eficiência técnica

26 Benefic. de prod.de origem vegetal 17,7 16,8 19,0 14,9 13,5 13,0 14,4 12,4 14,5 16,1 14,5 18,2
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 5,2 7,6 9,8 9,7 9,0 8,3 8,9 9,3 10,7 13,4 11,0 12,2
13 Outros veículos (peças e acessórios) 16,0 21,2 23,7 20,9 19,6 16,1 18,0 20,3 26,5 38,8 40,7 45,3
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 4,3 4,7 4,5 4,2 4,7 4,2 3,9 3,8 3,4 3,9 4,3 5,1
31 Outras ind. alimentares e ind. bebidas 2,4 2,8 3,4 3,4 2,9 2,4 2,1 2,1 1,9 3,3 4,3 5,3
04 Produtos de minerais não metálicos 1,8 2,2 3,0 3,7 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 4,4 4,5 5,0
07 Outros produtos metalúrgicos 2,9 4,0 4,8 4,7 4,2 3,7 3,7 4,0 4,0 5,1 4,4 5,8
12 Automóveis, caminhões e ônibus 8,9 10,3 20,3 14,2 11,1 5,8 6,3 10,7 15,9 17,2 17,5 21,2
23 Artigos do vestuário e acessórios 1,2 1,8 2,4 2,7 2,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,8 2,8

200 Subtotal 6,3 7,2 8,8 7,8 7,4 6,2 6,5 7,1 8,1 9,8 10,1 11,8
Setores com baixos ganhos de eficiência técnica

24 Calçados e de artigos de couro e peles 23,9 33,4 40,7 43,3 38,2 35,6 39,2 42,8 43,2 54,2 61,2 75,3
08 Máquinas e equipamentos* 5,7 8,4 9,6 10,0 10,2 9,9 9,8 10,6 10,7 12,2 9,6 10,8
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 1,4 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,5 2,8 4,3 3,9 4,9
22 Indústria têxtil 5,2 7,8 9,2 7,9 7,0 6,6 5,8 6,3 5,9 7,5 7,8 11,1
14 Artigos de madeira e do mobiliário 4,4 6,4 9,7 12,1 12,0 10,8 10,5 11,6 11,9 19,5 19,6 24,1
29 Indústria do açucar 13,8 11,9 15,0 20,0 18,9 34,6 26,9 27,4 31,0 43,7 24,0 45,9
19 Químicos diversos 2,5 3,0 3,6 4,0 3,7 4,4 4,4 4,7 4,8 5,0 4,6 5,8
15 Indústria de papel e gráfica 7,6 8,4 11,1 11,4 11,4 13,1 9,0 9,5 10,0 13,3 11,5 12,2
21 Ind. de transformação de material plástico 0,5 0,8 1,7 1,9 1,8 1,3 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9 2,6
25 Indústria do café 42,5 54,6 46,1 37,8 43,7 43,0 33,9 42,8 32,6 42,7 26,3 22,1

300 Subtotal 7,2 9,5 11,1 11,5 11,8 11,9 10,5 11,6 11,4 14,9 12,2 15,2
Setores não classificados

32 Indústrias diversas 9,8 13,2 16,2 13,7 12,7 11,5 11,1 11,7 13,0 20,0 16,5 17,8

Total Brasileiro 8,4 10,6 12,0 11,3 10,8 10,1 9,8 10,2 10,7 13,6 12,5 15,0

Tabela 5.9

Obs.: A série do valor da produção no período de 1990 a 2000 foi elaborada a partir das Matrizes de Insumo-produto ou das Contas Nacionais do IBGE, transformando-se a moeda corrente
para real e aplicando-se a taxa média anual de câmbio do real em relação ao dólar. A estimativa do valor para o ano de 2001 foi obtida aplicando-se um fator de correção a cada valor segundo
o produto 80 da matriz de insumo-produto de 2000 . Esse fator de correção foi construído com base na variação de 2001 em relação a 2000, dos índices anuais de quantum da PIM/PIF do
IBGE e de preços do IPA da FGV relacionados a cada produto 80, levando-se em consideração a taxa média anual de câmbio nesse período.
O total brasileiro não considera o setor agropecuário.
Coeficiente de exportação=[ exportação / produção  ] x 100
Nota:  n/d = valor não disponível
* Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
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Como se pode notar, entre 1990 e 1998, os três grupos conseguiram ampliar a 

participação das exportações no total da produção doméstica. No entanto, é possível 

também depreender que, ao contrário do normalmente previsto pelas teorias de 

comércio internacional,  os setores com os mais  “elevados ganhos de eficiência 

técnica” foram os que tiveram menor acréscimo relativo na parcela de sua produção 

voltada para a exportação. Com efeito, embora em 1990, esse grupo figurasse como o 

de mais elevada participação das exportações no total de sua respectiva produção 

doméstica (12,8%, contra 7,2% do grupo de “setores com baixos ganhos de eficiência 

técnica” e de 6,3% do com “ganhos médios de eficiência técnica”),  seu coeficiente de 

exportação evoluiu para 13,9% em 1998, alcançando 19,2% em 2001 (ou seja, 

incremento de 50% no período 1990-2001). 

 

 Contrariando os resultados teóricos esperados, o grupo de “setores com ganhos 

baixos de eficiência técnica” foi o que conseguiu registrar o maior incremento 

percentual do coeficiente de exportações no período 1990-2001 (acumulado de 111%), 

cujo indicador, que inicialmente era de somente 7,2%,  evoluiu para 11,4% em 1998, 

alcançando 15,2% no final do período.  Em outras palavras, esses resultados não 

confirmam a hipótese, implícita nas teorias de comércio internacional, de que ganhos de 

eficiência técnica traduzem-se necessariamente em maior competitividade efetivamente 

orientada para as exportações. 

 

Além disso, os resultados confirmam que, dadas as características estruturais da 

economia brasileira (sobretudo a elevada dimensão de seu mercado local), a produção 

manufatureira está predominantemente orientada para o mercado interno, já que poucos 

setores conseguiram ampliar os seus respectivos coeficientes de exportação para níveis 

acima de 30%.  As exceções ficaram por conta de:  

 

i) no grupo de setores com elevados ganhos de eficiência técnica: “extrativa 

mineral” (coeficiente de exportações de 80% em 2001, figurando como a 

indústria mais fortemente orientada para o mercado externo no âmbito do 

setor manufatureiro) e “material eletrônico e de comunicações” (37,5%)39;   

 
39 Note que o setor de “material eletrônico e de comunicações”, que contava ainda com um coeficiente de 
exportação muito baixo em 1998 (de apenas 8,8%), conseguiu ampliar expressivamente a participação de 
sua exportação no total produzido (para 37,5% em 2001), graças ao conjunto de incentivos fiscais e 



 252

ii) no grupo de setores com ganhos médios de eficiência técnica: “outros 

veículos  -  incluindo peças e acessórios” (45,3%), neste caso, devido à 

notável performance na exportação de aviões de médio porte pela Embraer, 

que passou a constituir o principal item da pauta de vendas externas 

brasileiras no final da década de 1990; 

 

iii) e no grupo de setores com baixos ganhos de eficiência técnica: “calçados e 

artigos de couro e peles” (75,3%, o segundo setor mais fortemente orientado 

para as exportações em toda a indústria manufatureira) e “indústria do 

açúcar” (45,9%). 

 

  
Gráfico 5.2
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Fonte:  Dados da tabela 5.9

Da

 

 

   O gráfico 5.2 sugere que o coeficiente de exportações brasileiro teve 

comportamento bastante instável, não tendo sustentado uma tendência de expansão ou 

retração após a liberalização comercial, posto que se alternaram ciclos em que o 

indicador apresentou forte incremento com outros em que o mesmo sofreu expressiva 

redução. Assim sendo, a evolução do indicador caracterizou-se por três momentos 

distintos: 

 

 

                                                                                                                                               
creditícios concedidos a novos investimentos estrangeiros, notadamente na produção de equipamentos de 
telecomunicações (em seguida à privatização dos serviços de telecomunicações) e de terminais celulares. 
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i) entre 1990 e 1992, em que a rápida expansão do coeficiente de exportação 

(de 8,4% para 12%) é explicada fundamentalmente pela forte recessão que 

caracterizou o período, o que forçou as empresas domésticas a desviarem 

parte de sua produção para o mercado externo40; 

 

ii) entre 1993 e 1998, em que o coeficiente de exportação retraiu-se 

expressivamente (para 9,8% em 1997, recuperando-se para 10,7%, sem 

voltar, portanto, ao nível anterior), em virtude, principalmente da apreciação 

cambial, que acabou reduzindo expressivamente a rentabilidade relativa da 

produção voltada para o mercado internacional; 

 

iii) entre 1999 e 2001, quando o coeficiente evolui de 13,6% para 15%, como 

conseqüência das desvalorizações cambiais ocorridas e à implementação de 

uma política mais agressiva de promoção comercial externa.  

 

 Por outro lado, como já analisado no capítulo III, um dos objetivos do processo de 

liberalização comercial é forçar a redução do “poder de monopólio” por parte das firmas 

que atuam em setores oligopolizados.  Ainda que o mark-up  -  isto é, a margem bruta 

de lucro incidente sobre os custos diretos de produção (notadamente matérias-primas e 

mão-de-obra) -  seja convencionalmente utilizado como um indicador que serve como 

proxy da mensuração desse “poder de monopólio”, seu comportamento em termos 

intersetoriais pode ser também conveniente para analisar as mudanças na eficiência 

distributiva da renda gerada pela indústria de transformação.  A tabela 5.10 apresenta a 

evolução do mark-up na indústria brasileira ao longo da década de 1990. 

 

 

 

 

 

 
40 Até porque, como já analisado, o incremento da produtividade do trabalho, apesar de positivo, não foi 
muito acentuado nesse período. 
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No Descrição

05 Siderurgia 4,29 -0,95 3,30
11 Material eletrônico e de comunicações 9,14 -7,09 -2,69
06 Metalurgia dos não-ferrosos 5,48 -3,66 1,62
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 1,30 3,42 4,76
27 Abate e preparação de carnes 2,34 -1,07 1,25
03 Extração de petróleo e gás natural -23,80 39,30 6,14
10 Equipamentos e material elétrico 0,67 -10,08 -9,48
02 Extrativa mineral 5,51 5,65 11,48
17 Produção de elementos químicos 19,34 -2,10 16,83
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios -1,76 5,68 3,82

26 Benefic. de prod.de origem vegetal 6,60 -3,72 2,63
09 Manutenção e instalação de máquinas n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 2,21 0,50 2,72
13 Outros veículos (peças e acessórios) -25,07 -9,81 -32,42
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 19,61 -10,27 7,32
31 Outras indústrias alimentares e de bebidas 3,88 -1,61 2,20
04 Produtos de minerais não metálicos 9,34 -9,22 -0,74
07 Outros produtos metalúrgicos 9,27 -9,16 -0,74
12 Automóveis, caminhões e ônibus 7,68 -5,00 2,29
23 Artigos do vestuário e acessórios -4,91 -0,32 -5,21

24 Calçados e artigos de couro e peles 10,82 -5,70 4,51
08 Máquinas e equip. (incl. tratores e máq. rodoviárias) 15,69 -1,75 13,66
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 6,61 -5,93 0,29
22 Indústria têxtil -5,62 -8,70 -13,83
14 Artigos de madeira e do mobiliário 7,03 -6,95 -0,41
29 Indústria do açucar -1,24 -4,78 -5,96
19 Químicos diversos -3,17 2,91 -0,36
15 Indústria de papel e gráfica -0,93 1,13 0,19
21 Ind. de transformação de material plástico -3,89 -4,78 -8,49
25 Indústria do café 6,60 -3,72 2,63

32 Indústrias diversas 3,86 -15,68 -12,43

* Mark-up  calculado como VP/VP-EOB, onde VP é o valor da produção e EOB o excedente operacional bruto
Nota: n/d = não-disponível
Dados primários extraídos do Sistema de Contas Nacionais do IBGE.
Fonte: Série elaborada pelo autor, conforme dados calculados e cedidos gentilmente por Cavalcante (2002).

Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 

Setores com ganhos médios de eficiência técnica

Setores com baixos ganhos de eficiência técnica

Setores não classificados

Tabela 5.10

Variação do mark-up* no Brasil  (em %)                                        
1990 - 1999

1990 - 1994 1994 - 1999 1990 - 1999
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A evolução do indicador nos dois sub-períodos assinalados na tabela 5.10 

permitem extrair as seguintes conclusões: 

 

i) no período posterior ao Plano Real (1994-1999), o número de setores que 

foram forçados a reduzir o mark-up (vinte e três, num total de trinta41) 

superou o da primeira metade metade da década de 1990 (1990-1994).  Essa 

diferença pode ser explicada pelo fato de que, entre 1994 e 1999,  em que 

pese o crescimento econômico anual ter sido superior ao do período 1990-

1994, as empresas brasileiras tiveram de enfrentar simultaneamente uma 

redução mais rápida e expressiva das tarifas de importação, três choques 

internacionais (as crises mexicana, asiática e russa, respectivamente em 

1994, 1997 e 1998) com efeitos adversos sobre a economia brasileira, além 

da forte apreciação cambial. Mas, talvez ainda mais importante, com o Plano 

Real e a maior estabilidade de preços conquistada após 1994, esgota-se um 

longo período em que o processo de inflação crônica facilitava não apenas o 

repasse automático e contínuo de custos para os preços, como também a 

execução de mark-ups elevados. 

 

ii) analisando os resultados do período como um todo (1990-1999), verifica-se 

que apenas onze setores (num total de trinta) tiveram redução do mark-up, 

ressalvando-se, uma vez mais, que, não obstante a liberalização comercial 

em curso, a alta inflação que caracterizou a primeira metade da década 

dificultava a redução dos mark-ups, o que, certamente, terá influenciado o 

resultado do período como um todo;  

 

iii) de qualquer forma, no período 1990-1999, no grupo de setores com 

elevados ganhos de eficiência técnica, apenas os setores de “equipamentos 

e material elétrico” e de “material eletrônico e de comunicações” 

apresentaram redução do mark-up (-9,48% e –2,69%, respectivamente), ao 

 
41 O setor de “manutenção e instalação de máquinas” não está sendo considerado no total, posto que não 
há dados de mark-up disponíveis. 
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passo que dois tiveram aumentos expressivos: a “produção de elementos 

químicos” (+16,83%) e a “extrativa mineral” (+11,48%)42; 

 

iv) no conjunto de setores com ganhos médios de eficiência técnica, os setores 

em que se observou redução mais significativa do mark-up entre 1990 e 

1999 foram os de “outros veículos – incluindo peças e acessórios” (-32,42%, 

a retração mais expressiva de mark-up ocorrida em toda a indústria de 

transformação) e de “artigos do vestuário e acessórios” (-5,21%); 

 

v) no conjunto de setores com baixos ganhos de eficiência técnica, as 

reduções mais significativas de mark-up ocorreram na “indústria têxtil”       

(-13,83%), na “indústria de transformação de material plástico” (-8,49%) e 

na “indústria do açúcar” (-5,96%); 

 

vi) entre os setores não classificados no ranking de eficiência, cabe também 

registrar a redução bastante significativa das “indústrias diversas” (-12,43%). 

 

A tabela 5.11 mostra os coeficientes de correlação entre as variáveis diretamente 

relacionadas à liberalização comercial (como as alíquotas nominais e as taxas de 

proteção efetiva) com os indicadores de evolução da alocação de recursos, como o 

coeficiente de penetração de importações, o coeficiente de exportação e o mark-up. 

 

 
42 Cabe advertir, no entanto, que pode haver uma correlação “espúria” entre ganhos de produtividade e a 
variação do mark-up. Com efeito, como a produtividade é medida pelo quociente entre o valor adicionado 
e pessoal ocupado, pressupondo constante este último,  ganhos de produtividade podem correlacionar-se 
positivamente com o mark-up; alternativamente, baixos ganhos de produtividade podem estar 
relacionados com a redução do mark-up, seja porque o valor adicionado cresceu pouco, seja porque 
reduziu-se. 



 257

Tabela 5.11 
 

Matriz de correlação entre as variáveis relacionadas à liberalização comercial 
 
 

Coeficientes de correlação de Pearson 
 

 DCoefM DCoefX Dmark-up DTN DPE 
  

DCoefM 1 0.22949 -0.25950 -0.55972 -0.44308 
P-Valor 0.2311 0.1740 0.0016 0.0161 

  
DCoefX 1 -0.18302 -0.06748 -0.05319 
P-Valor 0.3420 0.7280 0.7840 

  
Dmark-up 1 0.26894 0.06761 
P-Valor 0.1583 0.7275 

  
DTN 1 0.79255 
P-Valor <.0001 

  
DPE 1 
P-Valor  

 
 
Coeficientes de correlação de Spearman 
 

 DCoefM DCoefX Dmark-up DTN DPE 
  

DCoefM 1 0.26995 -0.14433 -0.51878 -0.45665 
P-Valor 0.1567 0.4551 0.0039 0.0128 

  
DCoefX 1 -0.12906 -0.07390 0.06552 
P-Valor 0.5046 0.7032 0.7356 

  
Dmark-up 1 0.42247 0.40394 
P-Valor 0.0224 0.0298 

  
DTN 1 0.93657 
P-Valor <.0001 

  
DPE 1

 

 
P-Valor  

 
Observações 1: 
DcoefM é variação do coeficiente de penetração de importações (1990-1998); 
DcoefX é variação do coeficiente de exportações (1990-1998); 
Dmark-up é a variação do mark-up (1990-1999); 
DTN é a variação da tarifa nominal (1990-1998); 
DPE é a variação da taxa de proteção efetiva (1990-1998). 
Observação 2: 
As correlações estimadas que apresentaram nível de significância (p-valor) abaixo de 5% (0,05) estão destacadas em 
negrito. 
Fontes: Dados das tabelas 4.4, 4.8, 4.9 (Cap. IV), 5.8, 5.9 e 5.10 (Cap. V).
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Como se pode notar, os resultados mostram correlação entre os dois indicadores 

de liberalização comercial (tarifas nominais e tarifas efetivas) com a evolução do 

coeficiente de penetração das importações e com a variação do mark-up (os valores em 

negrito indicam as variáveis das linhas e colunas das matrizes em que se detectam 

correlação)43. Além disso, constata-se que a variação da taxa de proteção efetiva está 

fortemente correlacionada com a reforma de tarifas aduaneiras ocorrida ao longo do 

processo de liberalização comercial. 

 

 

5.2.2 O padrão de comércio brasileiro após a liberalização comercial 

 

As tabelas 5.12 e 5.13 permitem analisar a evolução do padrão de comércio 

exterior brasileiro após a liberalização comercial.  

 

 
43 Note que a correlação entre a variação das tarifas nominais e efetivas com a variação do mark-up só se 
confirma pelo método de Spearman. 
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Composição das exportações brasileiras segundo o grau de eficiência técnica

1989 - 2001
%

No Descrição 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 

05 Siderurgia 12,3 10,8 12,5 11,0 10,6 9,1 8,9 8,5 6,9 6,8 6,2 6,4 5,1
11 Material eletrônico e de comunicações 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,8 1,9 2,0 2,6 4,1 4,0
06 Metalurgia dos não ferrosos 4,6 4,8 5,0 4,7 4,1 4,2 4,9 4,8 4,2 3,4 4,1 4,1 3,1
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 7,9 6,8 5,4 5,7 5,8 6,8 6,9 7,5 6,4 5,2 4,7 3,8 4,5
27 Abate e preparação de carnes 2,0 2,1 2,9 3,5 3,6 3,2 2,9 3,3 3,1 3,2 4,1 3,6 5,0
03 Extração de petróleo e gás natural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2
10 Equipamentos e material elétrico 2,4 2,6 2,8 2,9 3,2 2,9 3,1 2,9 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6
02 Extrativa mineral 7,6 9,1 9,7 7,7 7,1 6,4 6,6 6,8 6,5 7,5 7,0 6,8 6,2
17 Produção de elementos químicos 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 2,2 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Subtotal 40,8 40,0 42,1 39,3 38,0 35,7 36,8 37,8 33,8 32,9 33,5 33,7 33,7
Setores com ganhos médios de eficiência técnica

26 Benefic. de prod.de origem vegetal 5,2 7,2 5,9 6,2 5,1 5,1 5,3 6,5 5,4 5,9 5,0 3,9 3,5
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0
13 Outros veículos (peças e acessórios) 6,9 7,4 7,0 7,1 7,3 7,5 6,9 7,5 8,0 9,3 9,9 12,0 11,5
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 5,6 5,3 4,5 4,3 4,5 4,6 3,9 3,6 3,4 3,2 3,4 4,5 4,7
31 Outras ind. alimentares e ind. de bebidas 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 1,3 1,7 1,7
04 Produtos de minerais não metálicos 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
07 Outros produtos metalúrgicos 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5
12 Automóveis, caminhões e ônibus 4,4 3,0 2,8 4,8 4,0 3,6 2,5 2,9 5,0 5,8 4,1 5,0 4,8
23 Artigos do vestuário e acessórios 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

200 Subtotal 26,8 27,8 25,6 28,1 27,1 26,7 24,2 26,0 27,0 29,3 27,8 31,1 29,9
Setores com baixos ganhos de eficiência técnica

24 Calçados e de artigos de couro e peles 4,6 4,7 4,9 5,2 6,1 4,8 4,5 4,9 4,5 4,1 4,1 4,4 4,5
08 Maquinas e equipamentos* 4,3 3,7 3,9 4,2 4,8 5,2 5,1 4,9 5,1 4,8 4,2 4,0 3,8
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8
22 Indústria têxtil 3,3 3,2 3,6 3,4 2,9 2,6 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9
14 Artigos de madeira e do mobiliário 1,3 1,5 1,6 1,9 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 3,7 3,5 3,4
29 Indústria do açucar 1,0 1,7 1,4 1,7 2,0 2,3 4,1 3,4 3,3 3,8 4,0 2,2 3,9
19 Químicos diversos 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
15 Indústria de papel e gráfica 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 5,9 4,1 3,8 3,9 4,5 4,7 3,8
21 Ind. de transformação de material plástico 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
25 Indústria do café 5,6 4,5 5,2 3,5 3,6 6,2 5,4 4,7 6,1 5,3 5,3 3,2 2,4

300 Subtotal 25,3 24,8 26,3 26,0 28,5 30,4 33,0 29,7 30,2 29,2 30,2 26,3 26,1
Setores não classificados

32 Indústrias diversas 1,5 1,8 2,0 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 2,2 2,0 1,8
01 Agropecuária 4,7 4,4 2,9 3,7 3,9 4,3 2,9 3,5 5,8 5,5 4,6 5,1 6,5
99 Produtos sem classificação 0,9 1,2 1,1 0,8 0,5 1,0 1,4 1,3 1,5 1,2 1,7 1,9 2,0

400 Subtotal 7,2 7,4 5,9 6,6 6,4 7,3 6,0 6,5 9,0 8,6 8,5 9,0 10,3

Total Brasileiro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 5.12

Nota: n/d= não disponível
*Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
Fonte: Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
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Começando pela composição das exportações, os dados da tabela 5.12 revelam 

que a liberalização comercial brasileira  -  também contrariando os resultados teóricos 

esperados  -  não provocou grande ruptura do padrão de comércio anterior, 

confirmando, uma vez mais, que ganhos de eficiência técnica podem não se 

consubstanciar necessariamente em maior competitividade internacional. Essa 

conclusão pode ser evidenciada pelo fato de que, entre 1989 e 1998, os setores com 

elevados ganhos de eficiência técnica tiveram sua participação reduzida no total das 

exportações brasileiras, de 40,8% para 32,9%, apresentando ligeira recuperação para 

33,7% em 2001, sem retomar, porém, a posição que detinham antes da implementação 

do processo de liberalização comercial44. Apesar disso, consolidado o processo de 

reforma do comércio exterior brasileiro, esse grupo continuava detendo a maior 

presença relativa no total exportado (33,7%, contra 29,9% do grupo de setores com 

ganhos médios de eficiência técnica e 26,1% do grupo de setores com baixos ganhos 

de eficiência técnica). 

 

Quando se analisa cada grupo separadamente, constata-se que no de setores com 

elevados ganhos de eficiência técnica, o maior incremento na participação de sua 

respectiva exportação no total ocorreu com “abate e preparação de carnes” (de 2% para 

3,2% entre 1989 e 1998, evoluindo para 5% em 2001). No caso de “material eletrônico 

e de comunicações”, só houve um incremento expressivo na participação das 

exportações no total após 1999, após a desvalorização cambial e a implementação de 

medidas, por parte do governo brasileiro, destinadas à atração de investimentos 

estrangeiros para a fabricação local de equipamentos de telecomunicações e similares, 

ante a perspectiva de um boom de investimentos pelas operadoras de serviços de 

telecom.  Ainda com relação ao grupo de setores com elevados ganhos de eficiência 

técnica, a retração mais expressiva ocorreu com a “siderurgia”, cuja participação no 

total diminuiu de 12,3% em 1989 para 6,8% em 1998, representando em 2001 cerca de 

5,1% do total das exportações do país. 

 

Nos setores com ganhos médios de eficiência técnica, o único destaque ficou a 

cargo do setor “outros veículos  -  incluindo peças e acessórios” (1989-1998: de 6,9% 

 
44 Note que o contrário ocorreu com o grupo de setores com baixos ganhos de eficiência técnica, que 
chegaram a aumentar a participação de suas vendas externas no total exportado brasileiro de 25,3% em 
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para 9,3%, alcançando 11,5% em 2001, o mais elevado item individual da pauta de 

exportações brasileira), segmento cujo resultado foi favorecido pela melhora da posição 

de  competitividade da empresa EMBRAER no mercado internacional de aeronaves de 

médio porte45. Cabe destacar que a indústria de “automóveis, caminhões e ônibus”, 

depois de aumentar sua participação no total entre 1989 e 1998 (de 4,4% para 5,8%), 

terminou o ano de 2001 com uma participação relativa (4,8%) muito próxima à do 

período pré-liberalização. Com relação aos demais setores do grupo, ou não houve 

expressivo aumento de sua respectiva participação relativa, ou ocorreu retração, casos 

de “beneficiamento de produtos de origem vegetal” (1989: 5,2%; 1998: 5,9%; 2001: 

3,5%) e “refino de petróleo e indústria petroquímica” (1989: 5,6%; 1998: 3,2%; 2001: 

4,7%). 

 

Nos setores com baixos ganhos de eficiência técnica, os destaques ficaram por 

conta dos seguintes itens: “artigos de madeira e do mobiliário” (de 1,3% para 2,8% 

entre 1989 e 1998, alcançando 3,4% em 2001) e “indústria do açúcar” (de 1% para 3,8% 

entre 1989 e 1998, e 3,9% em 2001).  

 
1989 para 29,2% em 1998, retrocedendo para 26,1% em 2001, cifra, de todo modo, ligeiramente superior 
à do período pré-liberalização. 
45 As tabelas mais diretamente relacionadas à competitividade internacional serão analisadas mais adiante. 
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Composição das importações brasileiras segundo o grau de eficiência técnica

1989 - 2001
%

No Descrição 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 

05 Siderurgia 2,2 1,5 1,7 1,7 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 1,5 1,1 1,2 1,4
11 Material eletrônico e de comunicações 7,0 7,1 6,7 7,7 9,0 9,7 10,0 10,9 11,3 10,6 12,1 14,2 13,1
06 Metalurgia dos não ferrosos 2,9 2,3 2,2 2,3 2,0 2,0 2,3 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3
27 Abate e preparação de carnes 2,2 1,7 0,8 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2
03 Extração de petróleo e gás natural 21,4 23,5 18,8 17,8 10,7 8,7 6,4 7,7 6,3 4,5 5,5 6,7 6,8
10 Equipamentos e material elétrico 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,7 4,0 4,4 4,6 5,1 4,7 6,5
02 Extrativa mineral 3,1 2,4 2,3 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9
17 Produção de elementos químicos 6,9 7,2 7,3 6,6 6,4 6,6 5,7 5,5 5,1 5,2 5,7 5,1 5,4
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 1,5 0,8 1,0 0,4 0,6 0,8 1,2 1,0 0,8 0,9 0,9 0,7 0,3

100 Subtotal 51,7 50,6 44,7 43,0 35,9 35,6 32,9 34,2 33,1 31,4 34,3 36,5 37,
Setores com ganhos médios de eficiência técnica

26 Benefic. de prod.de origem vegetal 2,1 2,7 4,1 3,9 4,3 3,8 3,1 2,0 2,7 3,0 2,6 2,2 2,2
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3
13 Outros veículos (peças e acessórios) 6,3 6,3 6,2 7,3 7,3 8,2 6,5 7,1 8,1 8,7 9,8 9,1 9,0
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 5,8 5,7 7,9 9,2 13,5 9,7 9,5 10,0 9,3 8,5 10,1 13,3 12,0
31 Outras ind. alimentares e ind. de bebidas 1,8 1,8 1,9 1,6 1,6 1,8 2,6 2,6 2,3 2,3 1,9 1,6 1,6
04 Produtos de minerais não metálicos 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0
07 Outros produtos metalúrgicos 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,6 2,1 2,1 1,7 1,6 1,8
12 Automóveis, caminhões e ônibus 0,0 0,1 0,9 1,7 3,5 5,6 7,7 4,0 5,7 6,6 3,7 3,4 3,7
23 Artigos do vestuário e acessórios 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

200 Subtotal 19,1 19,7 24,1 26,6 33,3 32,4 33,5 30,0 32,8 33,8 32,0 33,7 32,
Setores com baixos ganhos de eficiência técnica

24 Calçados e de artigos de couro e peles 1,9 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
08 Maquinas e equipamentos* 10,1 12,0 12,0 11,6 10,6 11,4 12,5 12,9 13,9 13,9 12,9 10,2 11,5
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 1,8 2,1 2,4 2,1 2,3 2,7 2,5 2,9 3,0 3,4 4,6 3,8 4,0
22 Indústria têxtil 2,0 1,7 2,0 1,9 3,8 3,3 3,3 3,2 2,8 2,3 2,0 1,8 1,
14 Artigos de madeira e do mobiliário 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
29 Indústria do açucar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Químicos diversos 4,2 3,7 3,8 4,4 4,3 4,0 3,3 3,7 3,8 4,2 4,7 4,8 4,8
15 Indústria de papel e gráfica 2,1 1,8 2,0 1,5 1,5 1,5 2,6 2,5 2,3 2,4 2,1 2,1 1,7
21 Ind. de transformação de material plástico 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
25 Indústria do café 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300 Subtotal 22,4 22,9 23,7 23,1 24,3 24,5 26,0 27,0 27,7 28,0 27,7 24,1 24,
Setores não classificados

32 Indústrias diversas 4,5 4,3 4,6 4,7 4,1 4,2 4,7 4,9 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3
01 Agropecuária 2,3 2,4 2,9 2,5 2,2 3,1 2,6 3,9 2,0 2,4 1,7 1,5 1,
99 Produtos sem classificação 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

400 Subtotal 6,8 6,8 7,5 7,3 6,5 7,5 7,6 8,8 6,4 6,8 6,0 5,7 5,5

Total Brasileiro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 5.13

Nota: n/d= não disponível
*Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior - FUNCEX
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Com relação à composição das importações (tabela 5.13), os dados parecem 

confirmar, ainda que parcialmente, a predição teórica em comércio internacional 

segundo a qual os setores com menores ganhos de eficiência técnica tendem a 

aumentar a participação de suas respectivas importações no total das compras externas 

de um país. De fato, esse foi o resultado observado no Brasil após a liberalização 

comercial: os setores com baixos ganhos de eficiência técnica viram suas importações 

ampliarem-se de 22,4% em 1989 para 28% em 1998, retrocedendo para 24,6% do total 

em 2001, sem retornar, porém, à participação vigente no período pré-liberalização 

comercial; e, sobretudo, os setores com ganhos médios de eficiência técnica 

mostraram uma elevação significativa na participação de suas compras externas no total 

(1989: 19,1%; 1998: 33,8%; 2001: 32,7%)46. 

 

Em contrapartida  -  e também confirmando outro resultado esperado das teorias 

de comércio internacional  -, o grupo de setores com elevados ganhos de eficiência 

técnica foi o que experimentou maior retração na participação de suas compras externas 

no total das importações brasileiras: de 51,7% em 1989 para 31,4% em 1998, 

recuperando novamente a participação para 37,2% em 2001,  mas bastante distinta da 

posição relativa inicial. Em resumo, comparando-se os resultados das tabelas 5.12 e 

5.13, verifica-se que a liberalização comercial brasileira conseguiu provocar uma 

mudança bem mais acentuada na estrutura das importações do que na de exportações. 

 

Por outro lado, analisando os setores individualmente, os grupos com elevados e 

médios ganhos de eficiência técnica foram os que apresentaram maior número de 

indústrias com alterações substanciais na participação de suas respectivas importações 

no total. No primeiro caso, as alterações mais drásticas ocorreram com a indústria de 

“material eletrônico e de comunicações” (aumento da participação das compras externas 

no total de 7% em 1989 para 10,6% em 1998, evoluindo para 13,1% em 2001), seguida 

de “extração de petróleo e gás natural” (redução de 21,4% em 1989 para 4,5% em 1998, 

mas ligeiro aumento para 6,8% em 2001)47 e “extrativa mineral” (redução de 3,1% para 

 
46 De todo modo, seria de esperar maior incremento relativo na participação das importações dos setores 
com baixos ganhos do que, como ocorreu, de fato, na dos setores com ganhos médios de eficiência 
técnica. 
47 Note-se, no entanto, que, dadas as características e a evolução recente do setor de extração de petróleo 
no Brasil, essa perda de participação deve ser menos atribuída ao aumento da concorrência externa que ao 
processo bem-sucedido de substituição de importações efetivado (e, ainda em curso) pela referida 
indústria no país.   
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0,9% entre 1989-1998, mantendo essa participação em 2001).  No grupo de setores com 

ganhos médios de eficiência técnica, diversos tiveram aumentos expressivos na 

participação de suas importações no total brasileiro, como o de “automóveis, caminhões 

e ônibus” (de 0% em 1989 para 6,6 % em 1998, mas reduzindo-se para 3,7% em 

2001)48, “refino do petróleo e indústria petroquímica” (de 5,8% para 8,5% entre 1989-

1998, e 12% em 2001) “outros veículos – incluindo peças e acessórios” (de 6,3% para 

8,7% no período 1989-1998, alcançando 9% em 2001) e “outros produtos metalúrgicos” 

(de 0,9% para 2,1% entre 1989-1998, e nova retração para 1,8% em 2001). 

 

Os setores com baixos ganhos de eficiência técnica foram os que tiveram 

mudanças menos drásticas na pauta de importações: os casos dignos de menção são os 

da indústria de  “produtos farmacêuticos e de perfumaria”, cujas compras externas no 

total brasileiro aumentaram de 1,8% para 3,4% entre 1989 e 1998, chegando a 4% em 

2001; e a indústria de “calçados e de artigos de couros e peles”, cuja participação das 

importações no total reduziu-se de 1,9% para 0,5%  entre 1989-1998, conservando essa 

posição nos anos seguintes.    

 

As tabelas 5.14 e 5.15, por sua vez, contêm dados sobre a evolução dos destinos e 

origens dos fluxos de comércio exterior brasileiro. Nos dados da tabela 5.14, que 

registram nossos principais mercados na economia global, é possível verificar que 

houve uma forte realocação geográfica das áreas de destino das exportações brasileiras.  

 

 
48 Note que no caso do setor de “automóveis, caminhões e ônibus”, o aumento das importações revelou-se 
saudável para a melhora da eficiência técnica, haja vista a situação praticamente “autárquica” que 
caracterizou essa indústria (e diversos outros setores de bens duráveis ou considerados “supérfluos”) na 
década de 1980. 
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Tabela 5.14
Principais mercados das exportações brasileiras

1989 - 2001
%

Mercados 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
NAFTA 1 27,2 27,8 23,7 24,0 24,5 24,1 21,0 22,0 20,4 22,3 25,9 28,4 28,9
União Européia 30,1 32,5 32,0 30,1 26,5 28,0 27,8 26,9 27,4 28,8 28,6 26,8 25,5

ALADI 2 8,9 8,6 13,2 18,1 21,1 20,0 20,4 21,5 24,1 24,1 19,6 20,1 17,6
Mercosul 4,0 4,2 7,3 11,4 13,9 13,6 13,2 15,3 17,1 17,4 14,1 14,0 10,9

AELC 3 0,8 1,0 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 0,7 0,7 0,8 1,4 1
Europa Oriental 2,5 2,1 1,2 1,1 1,4 1,2 2,1 2,2 2,5 2,3 2,4 1,8 2,9
Oriente Médio 3,4 3,4 3,6 3,6 3,2 2,5 2,8 2,8 2,7 3,2 3,1 2,4 3,5

Ásia 4 16,0 16,8 18,0 15,6 15,8 16,2 17,6 16,4 14,6 11,0 11,9 11,5 11,9
África 2,8 3,2 3,3 3,2 2,9 3,1 3,4 3,2 2,9 3,2 2,8 2,4 3
Oceânia 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0

Demais Países 5 7,4 3,8 3,6 3,1 3,4 3,4 3,1 3,4 4,1 4,0 4,2 4,4 4
Total Brasileiro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notas:
 (1) Inclusive Porto Rico e México   (4) Exclusive Oriente Médio
 (2) Associação Européria de Livre Comércio (5) Inclusive provisão de navios e aeronaves  e não declarados.
(3)Considerando Mercosul

Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX

 

 

Por um lado, observando os dados entre 1989 e 2001, é notória a perda de 

participação da União Européia e da Ásia como blocos de destino para nossas 

exportações (de 30,1% para 25,5% no primeiro caso, e de 16% para 11,9% no segundo 

caso),  ao passo que o MERCOSUL e a ALADI  aumentaram expressivamente sua 

participação relativa (no primeiro caso, de 4% para 10,9%, e, no segundo caso, de 8,9% 

para 17,6%). Com isso, o dois blocos econômicos latino-americanos, em conjunto, 

embora não tenham superado o NAFTA, chegou a ultrapassar a União Européia, em 

termos da importância relativa para nossas vendas externas.   

 

Levando-se em conta, adicionalmente, as mudanças ocorridas nas demais áreas 

geográficas, é lícito concluir que, sob a ótica das vendas para o mercado internacional, o 

Brasil conseguiu melhorar relativamente sua posição de global trader, haja vista o 

maior equilíbrio ocorrido entre a parcela das exportações destinada aos países 

desenvolvidos e a parcela destinada a países em desenvolvimento. 

 

Na tabela 5.15, estão discriminados os principais fornecedores de nossas 

importações. 
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Tabela 5.15
Principais fornecedores das importações brasileiras

1989 - 2001
%

Mercados 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

NAFTA 1 24,4 23,4 26,1 26,6 24,4 24,0 25,2 26,4 27,6 27,7 27,3 26,6 26,4
União Européia 22,5 22,6 23,6 23,8 23,5 27,1 27,7 26,5 26,5 29,2 30,4 25,2 26,7

ALADI 2 17,2 16,3 16,3 16,2 17,6 18,2 18,3 20,0 20,0 19,7 17,9 19,5 16,8
Mercosul 12,0 11,2 10,7 10,8 13,4 13,9 13,7 15,5 15,9 16,3 13,7 14,0 12,6

AELC 3 2,9 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 2,2
Europa Oriental 1,5 1,6 2,2 2,1 2,3 2,4 2,1 1,8 1,4 1,4 1,4 2,1 2,0
Oriente Médio 16,8 19,1 12,7 13,9 9,0 6,4 4,1 4,1 3,2 2,2 2,2 2,8 2,6

Ásia 4 10,5 10,2 10,8 10,6 14,6 15,0 16,5 14,2 15,1 13,7 13,2 15,4 16,1
África 3,0 2,8 4,0 2,7 4,6 3,2 2,4 3,2 3,3 3,2 4,5 5,2 6,0
Oceânia 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5

Demais Países 5 0,7 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 0,5 0,4 0,4 0,7 0,8
Total Brasileiro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Notas:
 (1) Inclusive Porto Rico e México   (4) Exclusive Oriente Médio
 (2) Associação Européria de Livre Comércio (5) Inclusive provisão de navios e aeronaves  e não declarados.
(3)Considerando Mercosul

Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX

 
 

Observando-se, inicialmente, as principais mudanças ocorridas entre 1989 e 2001, 

constata-se que as áreas que conseguiram promover maior inserção relativa em nossos 

mercados foram a Ásia (de 10,5% para 16,1%), seguida de União Européia (de 22,5% 

para 26,7%) e NAFTA (de 24,4% para 26,4%). No caso do Oriente Médio, houve uma 

drástica retração da participação relativa (de 16,8% para 2,6%), ao passo que o 

MERCOSUL, que chegou a representar cerca de 16% de nossas importações em 1998, 

terminou em 2001 com praticamente a mesma posição do período pré-liberalização (em 

torno de 12%). Considerando que as demais áreas, em conjunto, não sofreram mudanças 

muito significativas, os resultados parecem sugerir -  embora não seja possível 

confirmar  - a hipótese, em geral implícita nas teorias de comércio internacional,  de que 

a maior importância relativa dos países mais ricos (os parceiros do Norte) como nossos 

principais fornecedores reflete o papel complementar ao atual padrão de especialização 

internacional da economia brasileira49. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Evidentemente, existe uma parte não-desprezível de importações provenientes dos países desenvolvidos 
que assume características de “substituição imperfeita” para nossa produção doméstica (ou seja, assume 
forma intra-industrial), mas está longe de constituir a maior parcela relativa.  
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5.3 A liberalização comercial brasileira e algumas evidências sobre a eficiência 

dinâmica 

 

 Como já afirmado anteriormente, em virtude do elevado grau de abstração 

analítica presente nas teorias de crescimento endógeno, aplicáveis a economias 

fortemente integradas internacionalmente,  não existem ainda instrumentos de pesquisa 

empírica suficientemente robustos para captar os impactos decorrentes da liberalização 

comercial sobre a eficiência da economia em termos dinâmicos,  sobretudo aqueles 

relacionados às interrelações dinâmicas entre comércio →  inovações tecnológicas → 

padrão de comércio, ou mesmo comércio → inovações tecnológicas → crescimento a 

longo prazo.  

 

 Apesar disso, vale a pena analisar alguns dados que permitem captar os principais 

efeitos derivados da liberalização comercial sobre a evolução do comércio exterior 

brasileiro em perspectiva mais dinâmica. O primeiro conceito utilizado para esse fim é o 

de vantagem comparativa revelada (VCR), usada originalmente por Balassa (1965), mas 

aprimorado posteriormente por Lafay (1979, 1990), cuja fórmula, que será a utilizada 

neste capítulo, é dada por50: 
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onde 

VCR é o índice de vantagem comparativa revelada;  

PIB é o produto interno bruto do país (medido em dólares); 

Xi o fluxo de exportações do setor i; 

                                                 

 

50 Ao contrário da fórmula de Balassa (1965),  que incorpora os fluxos de comércio mundiais, a 
desenvolvida por Lafay (1975, 1990), por considerar apenas os fluxos de comércio do país, mantém 
incólume o conceito ricardiano de vantagem comparativa, segundo o qual as condições estruturais de 
custos relativos, por serem determinadas para uma economia em autarquia, devem ser consideradas 
independentes das estruturas de custos relativos dos demais países. Além disso, como se nota na fórmula 
de Lafay, existe um duplo cuidado de incorporar, de um lado, a provável existência de comércio intra-
industrial,  bem como -  também conservando a visão original de Ricardo  - a importância relativa de cada 
produto nos fluxos de comércio e na própria criação de riqueza do país (explicada pela inserção do PIB 
como um ponderador na fórmula). O numerador da fração que aparece antes dos colchetes é uma forma 
de “normalizar” os saldos comerciais, isolando-os das flutuações macroeconômicas. Para maiores 
detalhes, ver Lafay (1990). 
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Mi o fluxo de importações do setor i ; 

X, as exportações totais do país; e 

M, as importações totais do país.  

 

 Por partir do pressuposto de que os fluxos de comércio exterior em determinado 

momento do tempo “revelam” as vantagens comparativas de um país, o índice de VCR 

tem, em princípio, caráter estático51. No entanto, levando-se em conta que a 

liberalização comercial, pelas mudanças de preços relativos que provoca, tende a alterar 

profundamente o padrão de especialização ao longo do tempo, o conceito de vantagem 

comparativa revelada, desde que analisado sob a ótica intertemporal, pode ser útil para 

avaliar o padrão de comércio exterior em termos dinâmicos52. Além disso, o indicador 

permite captar se as mudanças do padrão de especialização estariam se direcionando 

para os setores mais dinâmicos da economia, notadamente aqueles com elevado 

potencial para gerar e difundir progresso técnico. Os resultados para o Brasil aparecem 

na tabela 5.1653. 

 

 

                                                 
51 É importante ressaltar que índices de VCR positivos indicam vantagens comparativas, e negativos, 
desvantagens comparativas. 
52 Como lembra oportunamente Lafay (1990, p.3), o conceito de competitividade, em termos mais 
genéricos,  é distinto do de vantagem comparativa, porque enquanto o primeiro sofre também a influência 
das flutuações macroeconômicas (notadamente, da taxa de câmbio real), o último é “estrutural”, por 
definição.  
53 Evidentemente, os índices de VCR nulos que aparecem no total brasileiro não tem qualquer sentido 
econômico, sendo mera decorrência da fórmula que, para este caso, faria Xi e Mi serem iguais, 
respectivamente, a X e M. 
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Índices de vantagem comparativa revelada

1989 - 2001

No Descrição 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 
05 Siderurgia 6,0 5,1 6,7 6,3 6,6 5,6 5,3 4,9 4,2 3,8 4,9 5,0 4,4
11 Material eletrônico e de comunicações -2,7 -2,6 -2,9 -3,8 -4,9 -5,5 -5,8 -5,8 -6,2 -5,7 -8,3 -8,9 -9,5
06 Metalurgia dos não ferrosos 1,0 1,4 1,7 1,7 1,5 1,6 1,8 1,9 1,6 1,0 1,9 1,9 1,2
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 4,4 3,6 3,1 3,5 3,7 4,1 4,3 4,4 4,1 3,2 4,0 3,3 5,0
27 Abate e preparação de carnes 0,0 0,3 1,3 1,9 2,3 1,8 1,7 1,8 1,9 2,0 3,6 3,2 5,7
03 Extração de petróleo e gás natural -12,2 -12,4 -11,6 -11,8 -7,4 -5,9 -4,3 -4,9 -4,2 -3,0 -4,9 -5,8 -5,9
10 Equipamentos e material elétrico -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 -0,2 -0,7 -0,4 -0,7 -1,1 -1,3 -2,1 -1,6 -4,0
02 Extrativa mineral 2,8 3,7 4,7 3,9 4,0 3,6 3,7 3,7 4,0 4,7 5,6 5,6 6,3
17 Produção de elementos químicos -2,9 -2,8 -3,4 -3,1 -3,2 -3,4 -2,6 -2,1 -2,0 -2,1 -3,1 -2,8 -3,8
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios -0,9 -0,4 -0,6 -0,2 -0,4 -0,5 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -0,8 -0,6 -0,3

Setores com ganhos médios de eficiência técnica
26 Benefic. de prod.de origem vegetal 1,9 2,5 1,1 1,6 0,6 1,0 1,5 2,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,7
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha -0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,1
13 Outros veículos (peças e acessórios) 0,4 0,7 0,5 0,0 0,1 -0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 3,3 3,7
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 0,0 -0,1 -2,1 -3,2 -6,2 -3,4 -3,8 -4,1 -3,9 -3,5 -5,9 -7,8 -7,5
31 Outras ind. alimentares e ind. de bebidas -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,8 -0,9 -0,7 -0,8 -0,4 0,2 0,3
04 Produtos de minerais não metálicos 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1
07 Outros produtos metalúrgicos 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2
12 Automóveis, caminhões e ônibus 2,6 1,6 1,2 2,1 0,4 -1,3 -3,5 -0,7 -0,3 -0,4 0,6 1,7 1,6
23 Artigos do vestuário e acessórios 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0

Setores com baixos ganhos de eficiência técnica
24 Calçados e de artigos de couro e peles 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6 2,8 2,5 2,7 2,7 2,5 3,5 3,8 4,7
08 Máquinas e equipamentos* -3,2 -4,3 -5,0 -4,8 -3,9 -4,2 -5,0 -5,1 -5,7 -6,0 -7,6 -5,5 -8,1
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria -0,8 -0,9 -1,2 -1,1 -1,2 -1,4 -1,2 -1,5 -1,6 -1,8 -3,3 -2,7 -3,4
22 Indústria têxtil 0,8 0,9 1,0 1,0 -0,6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0,2 0,9
14 Artigos de madeira e do mobiliário 0,6 0,7 0,9 1,1 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,6 3,1 3,1 3,6
29 Indústria do açucar 0,6 0,9 0,9 1,1 1,4 1,6 2,8 2,2 2,4 2,7 3,7 2,1 4,6
19 Químicos diversos -1,8 -1,4 -1,6 -2,1 -2,1 -1,9 -1,2 -1,3 -1,4 -1,7 -2,8 -3,0 -3,6
15 Indústria de papel e gráfica 1,1 1,2 1,3 1,8 1,8 1,9 2,3 1,1 1,1 1,1 2,4 2,6 2,6
21 Ind. de transformação de material plástico 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
25 Indústria do café 3,3 2,5 3,2 2,4 2,6 4,3 3,7 3,0 4,3 3,7 4,9 3,1 2,9

Setores não classificados
32 Indústrias diversas -1,6 -1,3 -1,6 -1,7 -1,4 -1,5 -2,0 -2,0 -1,7 -1,6 -1,7 -1,9 -2,6

Total Brasileiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabela 5.16

  Obs.: O total brasileiro não considera o setor agropecuário
  Nota:  n/d = valor não disponível
  Índice de vantagem comparativa revelada = (1.000/P.I.B.) x {(EXPi - IMPi ) -  (EXPi + IMPi)[(EXP - IMP) / (EXP + IMP)]} , onde:
  EXPi = exportação do setor i
  IMPi = importação do setor i
  EXP = total de exportação
  IMP = total de importação
  *Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
  Fonte: Elaborado com base nos dados da  Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
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 Inicialmente, numa perspectiva estática, uma simples inspeção dos resultados para 

2001 permite concluir que quase todos os produtos de que o Brasil desfruta de 

vantagens comparativas pertencem a setores tradicionais da indústria de transformação, 

os quais utilizam intensivamente recursos naturais existentes em abundância no país, 

com destaque para a “extrativa mineral” (VCR de 6,3), “abate e preparação de carnes” 

(5,7), “refino de óleos vegetais e de gorduras” (5,0), “calçados e artigos de couro e 

peles” (4,7) e “artigos de madeira e do mobiliário” (3,6). Nos setores mais intensivos 

em tecnologia, o Brasil só dispunha de vantagens comparativas reveladas, em 2001, nas 

indústrias de “outros veículos – incluindo peças e acessórios” (índice de VCR de 3,7 ,  

fortemente influenciado pela excelente posição competitiva internacional do país na 

produção de aeronaves de médio porte) e de “automóveis, caminhões e ônibus” (1,6). 

 

Por outro lado, em perpectiva dinâmica, os dados da tabela 5.16 confirmam que, 

de fato, ganhos elevados de eficiência técnica não implicam necessariamente aumento 

de competitividade internacional “estrutural”. Basta notar que o grupo com baixos 

ganhos de eficiência técnica foi o que apresentou maior número de setores cujas 

vantagens comparativas reveladas tiveram aumento expressivo, com destaque para a 

“indústria do açúcar” (de 0,6 em 1989 para 2,7 em 1998, e para 4,6 em 2001), “artigos 

de madeira e do mobiliário” (de 0,6 para 1,6 entre 1989 e 1998, alcançando 3,6 em 

2001) e “calçados e artigos de couro e peles” (de 1,6 em 1989 para 2,5 em 1998, e 4,7 

em 2001).  Nos setores com ganhos médios de eficiência técnica, apenas o setor 

“outros veículos – incluindo peças e acessórios” mostrou evolução expressiva de sua 

posição de vantagem comparativa (de 0,4 em 1989 para 0,7 em 1998, mas para 3,7 em 

2001).  Enquanto isso, nos setores com elevados ganhos de eficiência técnica, os 

incrementos mais significativos de VCR ocorreram com “abate e preparação de carnes” 

(de 0 em 1989 para 2 em 1998, evoluindo para 5,7 em 2001) e “extrativa mineral” (de 

2,8 em 1989 para 4,7 em 1998, e para 6,3 em 2001).    

 

 Por outro lado, entre os setores que detinham no início do período VCR positivo 

ou negativo, conclui-se que o número de indústrias que, em 2001, estavam em pior 

posição superou o das que melhoraram sua posição competitiva relativa no comércio 

internacional. De todo modo, numa perspectiva mais dinâmica, ao comparar a evolução 
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dos índices de vantagens comparativas reveladas entre 1989 e 2001, é possível extrair as 

seguintes conclusões: 

 

i) entre os setores com elevados ganhos de eficiência técnica, os dois únicos  

que tiveram melhora,  digna de nota,  em suas respectivas posições relativas 

foram o de “abate e preparação de carnes” (de 0 para 5,7) e “extrativa 

mineral” (de 2,8 para 6,3).  Ainda neste grupo, diversos setores mantiveram 

ou pioraram as condições reveladas de vantagem comparativa, mas o caso 

mais drástico, neste último caso, foi o  da “indústria de material eletrônico e 

de comunicações” (de – 2,7% para  - 9,5%)54; 

 

ii) no grupo com ganhos médios de eficiência técnica, também, na maior parte 

dos casos, ocorreram manutenção ou piora nas respectivas posições de VCR. 

A única principal exceção foi o setor de “outros veículos – incluindo peças e 

acessórios”, cuja posição de VCR aumentou de 0,4 para 3,7; 

 

iii) como já mencionado, o grupo de setores com baixos ganhos de eficiência 

técnica foi o que registrou maior número de indústrias com melhoras 

expressivas de suas respectivas posições de VCR, mas também ocorreram ali 

diversos casos de piora desse indicador, sendo os mais drásticos os setores 

de “produtos farmacêuticos e de perfumaria” (de –0,8 para –3,4),  “máquinas 

e equipamentos – incluindo tratores e máquinas rodoviárias” (de –3,2 para    

–8,1) e “químicos diversos” (de –1,8 para –3,6); 

 

iv) salvo a honrosa exceção de “outros veículos (incluindo peças e acessórios)”,  

nenhuma outra indústria relevante estrategicamente, no sentido de sua 

respectiva capacidade para gerar e difundir externalidades tecnológicas 

positivas para setores correlatos ou para o restante da economia, registrou 

melhora de sua competitividade estrutural, aqui indicada pelo índice de 

VCR.    

 

 
54 Como se pode verificar na tabela 5.16, a melhora na posição de alguns setores não foi  expressiva o 
bastante para ampliar, de maneira drástica, seu perfil de competitividade estrutural. 
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Um segundo índice que ajuda a decifrar os impactos dinâmicos decorrentes da 

liberalização comercial é o de auto-suprimento da produção doméstica, também 

desenvolvido por Lafay (1979, 1990), e que consiste na relação entre o valor da 

produção do setor relativamente ao seu consumo aparente (valor da produção + 

importação – exportação).  Mesmo quando referido para determinado ano, se o 

indicador for superior à unidade, já estaria apontando para uma produção doméstica que 

cresce relativamente mais rápido que a demanda interna. Em perspectiva intertemporal, 

índices de auto-suprimento da produção doméstica crescentes e superiores a um 

significam que o setor tende a se caracterizar por um padrão de especialização em que a 

produção doméstica está gerando excedentes exportáveis; índices decrescentes e 

inferiores a um,  acusam que a indústria está se orientando predominantemente para 

abastecer o mercado local, ou é dependente de importações. Portanto, a primeira 

hipótese indica ganhos de competitividade internacional em termos dinâmicos; na 

segunda hipótese, perda. A tabela 5.17 mostra a evolução do referido indicador para o 

caso brasileiro no período pós-liberalização comercial. 
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Taxa de auto-suprimento da produção doméstica segundo o grau de eficiência técnica

1990 - 2001

No Descrição 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Setores com elevados ganhos de eficiência técnica 
05 Siderurgia 1,19 1,29 1,25 1,24 1,19 1,17 1,17 1,13 1,13 1,17 1,15 1,13
11 Material eletrônico e de comunicações 0,94 0,92 0,88 0,84 0,81 0,78 0,76 0,72 0,69 0,58 0,58 0,56
06 Metalurgia dos não ferrosos 1,14 1,20 1,25 1,20 1,16 1,13 1,14 1,11 1,06 1,13 1,12 1,07
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 1,40 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,30 1,28 1,21 1,27 1,23 1,35
27 Abate e preparação de carnes 1,02 1,07 1,11 1,11 1,09 1,07 1,08 1,08 1,08 1,14 1,13 1,23
03 Extração de petróleo e gás natural 0,58 0,55 0,57 0,60 0,60 0,59 0,61 0,63 0,65 0,74 0,80 0,82
10 Equipamentos e material elétrico 1,00 1,02 1,04 1,04 0,99 0,97 0,95 0,92 0,91 0,87 0,90 0,83
02 Extrativa mineral 1,76 2,04 1,86 1,94 1,73 1,61 1,68 1,72 2,05 2,33 2,40 3,19
17 Produção de elementos químicos 0,91 0,90 0,93 0,92 0,89 0,86 0,87 0,89 0,87 0,84 0,87 0,85
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 0,97 0,96 0,99 0,98 0,96 0,93 0,95 0,95 0,94 0,92 0,94 0,97

Setores com ganhos médios de eficiência técnica
26 Benefic. de prod.de origem vegetal 1,15 1,10 1,14 1,07 1,06 1,05 1,10 1,06 1,07 1,08 1,06 1,08
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
16 Indústria da borracha 1,02 1,03 1,06 1,05 1,02 0,99 1,00 0,99 0,99 1,01 0,99 0,98
13 Outros veículos (peças e acessórios) 1,07 1,10 1,11 1,08 1,04 1,00 0,99 0,97 0,99 1,00 1,10 1,13
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 1,01 0,99 0,99 0,96 0,97 0,94 0,93 0,93 0,94 0,92 0,92 0,93
31 Outras ind. alimentares e ind. de bebidas 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,99 1,00 1,01
04 Produtos de minerais não metálicos 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00 0,99 1,00 1,01 1,01 1,00
07 Outros produtos metalúrgicos 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99
12 Automóveis, caminhões e ônibus 1,09 1,09 1,19 1,07 0,98 0,88 0,97 0,97 0,96 1,02 1,06 1,06
23 Artigos do vestuário e acessórios 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00

Setores com baixos ganhos de eficiência técnica
24 Calçados e de artigos de couro e peles 1,26 1,40 1,58 1,63 1,49 1,39 1,48 1,54 1,58 1,92 2,19 3,04
08 Maquinas e equipamentos* 0,94 0,92 0,95 0,96 0,94 0,86 0,84 0,82 0,81 0,79 0,87 0,83
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 0,96 0,94 0,96 0,96 0,93 0,92 0,90 0,90 0,90 0,84 0,87 0,83
22 Indústria têxtil 1,04 1,05 1,07 1,01 1,00 0,98 0,97 0,96 0,97 0,99 1,00 1,04
14 Artigos de madeira e do mobiliário 1,04 1,06 1,10 1,13 1,13 1,11 1,10 1,10 1,10 1,21 1,21 1,28
29 Indústria do açucar 1,16 1,13 1,17 1,25 1,23 1,52 1,37 1,38 1,45 1,77 1,32 1,85
19 Químicos diversos 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 0,90 0,88
15 Indústria de papel e gráfica 1,06 1,06 1,10 1,09 1,09 1,07 1,03 1,03 1,03 1,08 1,07 1,08
21 Ind. de transformação de material plástico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 0,98
25 Indústria do café 1,74 2,20 1,86 1,61 1,77 1,75 1,51 1,75 1,48 1,74 1,36 1,28

Setores não classificados
32 Indústrias diversas 0,95 0,94 0,96 0,96 0,92 0,83 0,80 0,82 0,83 0,84 0,84 0,81

Tabela 5.17

   Obs.: O total brasileiro não considera o setor agropecuário
   Nota:  n/d = valor não disponível
   Taxa  de auto-suprimento da produção  doméstica = produção / (produção -exportação + importação) 
   *Incluindo tratores e máquinas rodoviárias
   Fonte: Elaborado com base nos dados da  Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
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Inicialmente, comparando-se  os resultados entre 1990 e 1998, de um lado, e 1999 

e 2001, de outro, constata-se, de imediato, que, enquanto no período inicial da 

liberalização comercial, o Brasil contava com dezenove setores com índices de auto-

suprimento acima da unidade, em 1998, o número de setores com essa característica 

havia-se retraído para onze. Em 2001, já ocorrido o ajuste cambial, o número de setores 

com elevado índice de competitividade internacional totalizava quinze, inferior, 

portanto, ao do início da década de 1990. 

 

Em perspectiva mais dinâmica, ao analisar a evolução dos índices de auto-

suprimento entre 1990 e 1998, é possível concluir que: 

 

 

i) entre os setores com elevados ganhos de eficiência técnica que já contavam 

com índices de auto-suprimento superiores a 1 em 1990,  apenas os de “abate 

e preparação de carnes” e “extrativa mineral” registravam aumento do 

indicador de especialização internacional em 1998 (no primeiro caso, 

aumento de 1,02 para 1,08; e, no segundo caso, de 1,76 para 2,05).  Em 

2001, esses setores já contavam com taxas de auto-suprimento de 1,23 e 

3,19, respectivamente.  Quanto aos demais setores do grupo,  entre 1990 e 

1998,  excetuando “extração e refino do petróleo” (cujo índice, embora 

inferior a um, teve incremento de 0,58 para 0,65), todos os demais exibiram 

piora do grau de especialização internacional, ou, na melhor das hipóteses, 

mantiveram posição semelhante a 1990; 

 

ii) todos os setores com ganhos médios de eficiência técnica, os quais, sem 

exceção, contavam com taxas de auto-suprimento da produção doméstica 

iguais ou superiores à unidade no início da liberalização comercial,  tiveram 

redução do indicador no período 1990-1998. Mesmo após a forte 

desvalorização cambial do período 1999-2001, o único setor que apresentou 

um incremento mais expressivo da taxa de auto-suprimento foi o de “outros 

veículos – incluindo peças e acessórios”, o qual, depois de haver assistido à 

perda de competitividade internacional entre 1990 e 1998 (indicada pela 

retração do coeficiente de auto-suprimento de 1,07 para 0,99), recuperou-se 
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nos anos seguintes, ao ponto de atingir um índice de auto-suprimento de 1,13 

em 200155;  

 

iii) o grupo de setores com baixos ganhos de eficiência técnica foi o que 

registrou maior número de setores com incrementos progressivos do índice 

de  competitividade internacional, casos da indústria de “calçados e de 

artigos de couro e peles” (1990: 1,26; 1998: 1,58; 2001: 3,04); “indústria do 

açúcar” (1990: 1,16; 1998: 1,45;  2001:1,85) e “artigos de madeira e do 

mobiliário” (1990:1,04; 1998: 1,10; 2001: 1,28). Semelhantes performances 

comprovam, uma vez mais, que, contrariando as principais predições da 

teoria clássica de comércio internacional, baixos ganhos de eficiência 

produtiva podem não acarretar perda de competitividade internacional;  

 

iv) em suma, os resultados são inequívocos para sustentar que os maiores 

ganhos de competitividade internacional ficaram localizados em setores 

tradicionais com utilização intensiva de recursos naturais e/ou trabalho, 

casos da “extrativa mineral”,  “abate e preparação de carnes”,  “calçados e 

artigos de couro”, “artigos de madeira e mobiliário” e  “indústria do açúcar”. 

O fato de a única exceção a este respeito ter recaído sobre “outros veículos – 

incluindo peças e acessórios”56 é preocupante, porque, se por um lado é 

verdade que a concentração da competitividade internacional em setores 

tradicionais tende a fazer com que a economia extraia melhor proveito dos 

recursos disponíveis em abundância no país, por outro lado, esse padrão de 

especialização, por contrair o produto doméstico gerado pelas indústrias com 

elevada capacidade para criar e difundir inovações tecnológicas,  tende a 

restringir o potencial de desenvolvimento econômico do país. 

 

A baixa performance revelada pelos dois últimos indicadores de eficiência 

dinâmica ajuda a explicar os resultados medíocres apresentados pelo padrão de inserção 

                                                 
55 É bastante provável que a melhora da competitividade internacional da indústria como um todo tenha 
sido fortemente influenciada pela transformação da EMBRAER, monopolista na produção de aeronaves 
de médio porte, em player internacional do setor, no final da década de 1990. 
56 É bom lembrar que a melhora da performance competitiva do setor foi decorrente, em boa medida, das 
estratégias de política industrial e comercial aplicadas, no período recente, à indústria aeronáutica. 
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internacional brasileira no período posterior à liberalização comercial, conforme 

revelam as tabelas 5.18 e 5.19. 

 

 

 

Tabela 5.18

Participação do Brasil nas exportações mundiais
1989 - 2001

em US$ bilhões

Exportações Exportações Participação
Anos Brasileiras Mundiais (%)

(a) (b) (a/b)
1989 34,4 3.024 1,14
1990 31,4 3.439 0,91
1991 31,6 3.530 0,90
1992 35,8 3.758 0,95
1993 38,6 3.766 1,02
1994 43,5 4.281 1,02
1995 46,5 5.120 0,91
1996 47,7 5.340 0,89
1997 53,0 5.530 0,96
1998 51,1 5.442 0,94
1999 48,0 5.631 0,85
2000 55,1 6.336 0,87
2001 58,2 6.032 0,97

Fonte: Elaborado com base nos dados da FUNCEX e do International Financial Statistics (IFS/IMF).

 

 

 

A tabela 5.18, que mostra a evolução das exportações brasileiras e mundiais, 

permite captar a participação do Brasil nas vendas externas globais. Entre 1989 e 1998, 

essa participação foi reduzida de 1,14% para 0,94%. O curioso é que, mesmo após a 

forte desvalorização cambial ocorrida em 1999, o país continuou a perder participação, 

alcançando 0,87% em 2000, e só apresentando ligeira recuperação em 2001 (para 

0,97%), sem ter conseguido recuperar, porém, os níveis de inserção internacional do 

período imediatamente anterior à liberalização comercial. 
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A tabela 5.19 confirma, em parte, os resultados da tabela anterior. Com base em 

valores constantes de períodos selecionados, a tabela contém dados sobre a evolução 

das exportações e importações brasileiras e mundiais.  

 

Nota-se que, entre 1989 e 1993, a taxa de crescimento das exportações brasileiras 

foi bastante inferior à das exportações mundiais (1,4%, contra 4,1%).   Com a forte 

apreciação cambial do período 1994-1998, essa tendência pelo menos não piorou, já que 

o incremento das vendas externas brasileiras foi de 3,2%, apesar do maior dinamismo 

do comércio mundial, cujas exportações chegaram a crescer a 5,3% a.a., a preços 

constantes.  Após a desvalorização do real frente ao dólar, houve expressiva 

recuperação das taxas de crescimento das exportações brasileiras frente ao comércio 

mundial (6,5%, contra apenas 0,1%), mas, no balanço do período como um todo (1989-

2001), o Brasil acabou deixando de aproveitar o dinamismo das exportações globais, já 

que suas vendas externas tiveram uma expansão anual de 2,9% (contra 4,4% do 

mundo). 

 

Tabela 5.19

Evolução do comércio exterior brasileiro e das exportações mundiais
Médias em períodos selecionados

1989-1993 1994-1998 1999-2001 1989-2001
Agregados Valor Taxa de Valor Taxa de Valor Taxa de Valor Taxa de

(US$ Bilhão) Crescimento (US$ Bilhão) Crescimento (US$ Bilhão) Crescimento (US$ Bilhão) Crescimento
 (% a.a.)  (% a.a.)  (% a.a.)  (% a.a.)

Exportações 1 33,2 1,4 43,4 3,2 46,1 6,5 40,1 2,9

Importações 1 20,4 6,9 45,5 14,0 45,9 2,8 35,9 8,1
Balança comercial 12,8 - -2,1 - 0,2 - 4,2 -

Exportações / P.I.B. 2 8,2 1,4 6,8 -5,0 10,0 13,0 8,0 2,8

Importações / P.I.B. 2 5,0 6,8 7,0 4,9 9,9 9,1 6,9 7,9

Exportações mundiais 1 3.379,4 4,1 4.613,1 5,3 5.148,6 0,1 4.262,2 4,4

Notas:
(1) -Valores em preços constantes de 1989, obtido pela  divisão da inflação acumulada do IPA-USA com base no ano de 1989.
(2) -Valores do P.I.B. anual obitdos em reais e  convertidos em dólares pela média nominal R$/US$ e transformados em valores constantes de 1989.
Fonte: Elaborado com base em informações obtidas na Fundação Centro de Estudos de Comercio Exterior (FUNCEX), Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEADATA), International Financial Statistics
(IFS/IMF) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Novo Sistema de Contas Nacionais (IBGE/SCN novo).

 

 

Do lado das importações, os resultados foram na direção contrária, com dois sub-

períodos em que as importações brasileiras cresceram à frente do comércio mundial 

(1989-1993:6,9%, contra 4,1% do mundo;  1994-1998: 14%, contra 5,3% do mundo; e 

1999-2001: 2,8%, contra 0,1% do mundo). Como balanço, entre 1989 e 2001, as 
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importações brasileiras cresceram a taxa anual média quase duas vezes maior que a do 

comércio internacional (8,1%, contra 4,4%). 

 

A tabela 5.19 mostra também a evolução das exportações e importações 

relativamente ao PIB (isto é, a evolução dos índices de abertura da economia). Constata-

se que, à exceção do período 1999-2001, a evolução da participação das exportações no 

PIB foi inferior à da participação das importações no PIB, com o agravante de que, no 

subperíodo 1994-1998, a taxa de incremento das exportações relativamente ao PIB foi 

negativa. Como balanço do período como um todo,  enquanto a relação importação /PIB 

cresceu à taxa de 7,9% a.a., a preços constantes,  a participação das exportações no PIB 

teve incremento médio anual de apenas 2,8%.   Ceteris paribus, esses resultados 

sugerem uma deterioração das condições do balanço de pagamentos do país enquanto 

tendência de longo prazo. 
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4,5

0,9

3,9

n/d

Tabela 5.20

Composição das exportações brasileiras segundo gastos em P&D
Participação (%) em períodos selecionados

%

No Descrição 1989-1993 1994-1998 1999-2001

Part.1 Var. (a.a.)2 Part.1 Var. (a.a.)2 Part.1 Var. (a.a.)2

Gasto alto em P&D
05 Siderurgia 11,4 -1,0 8,0 -3,2 5,9 -0,7
06 Metalurgia dos não ferrosos 4,6 0,1 4,3 -1,0 3,8 -3,2
07 Outros produtos metalúrgicos 1,6 9,6 1,7 3,1 1,5 10,2
08 Máquinas e equipamentos* 4,2 5,8 5,0 2,3 3,9
10 Equipamentos e material elétrico 2,8 10,6 2,8 1,7 2,6 8,8
11 Material eletrônico e de comunicações 2,0 -2,7 1,8 10,7 3,6 36,8
12 Automóveis, caminhões e ônibus 3,9 0,4 4,0 17,7 4,7 18,0
13 Outros veículos (peças e acessórios) 7,1 4,4 7,9 9,7 11,2 18,7
16 Indústria da borracha 1,1 15,6 1,3 4,5 1,2 -1,7
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica 4,8 -2,8 3,7 -5,3 4,2 29,6
21 Ind. de transformação de material plástico 0,2 21,1 0,2 2,3 0,2 15,4
100 Subtotal 43,7 1,0 40,6 3,1 42,8 4,2

Gasto médio em P&D
17 Produção de elementos químicos 1,8 3,8 2,0 11,0 1,9 -0,1
19 Químicos diversos 1,2 8,1 1,5 11,9 1,4 5,2
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria 0,4 20,2 0,7 12,7 0,8 1,5
25 Indústria do café 4,4 -7,4 5,5 0,0 3,6 -25,2
26 Benefic. de prod.de origem vegetal 5,9 2,1 5,6 7,6 4,0 -7,8
27 Abate e preparação de carnes 2,9 18,4 3,1 4,4 4,3 21,4
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios 0,0 97,2 0,0 31,6 0,0 82,9
29 Indústria do açucar 1,6 23,5 3,4 18,2 3,3 9,2
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 6,3 -4,6 6,5 -2,5 4,3 8,3
31 Outras indústrias alimentares 1,3 12,4 1,2 -3,9 1,6 25,0
200 Subtotal 25,8 6,5 29,6 1,0 25,3 13,1

Gasto baixo em P&D
04 Produtos de minerais não metálicos 0,9 10,8 1,0 3,2 1,1 4,8
14 Artigos de madeira e do mobiliário 1,8 23,9 2,9 2,2 3,5 5,6
15 Indústria de papel e gráfica 4,0 4,5 4,4 2,5 4,3
22 Indústria têxtil 3,3 -0,1 2,2 -4,9 1,9 13,4
23 Artigos do vestuário e acessórios 0,5 3,9 0,3 -15,4 0,2 27,5
24 Calçados e de artigos de couro e peles 5,1 10,6 4,6 0,0 4,4 14,9
300 Subtotal 15,6 2,5 15,4 6,7 15,4 10,5

Setores sem classificação
01 Agropecuária 3,9 -2,3 4,4 10,3 5,5 31,8
02 Extrativa mineral 8,2 1,1 6,8 8,5 6,7
03 Extração de petróleo e gás natural 0,0 -100,0 0,0 165,9 0,5 1.959,6
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d n/d
32 Indústrias diversas 1,9 10,5 1,8 3,3 2,0 -1,3
99 Produtos sem classificação 0,9 -8,8 1,3 9,2 1,9 20,0
400 Subtotal 14,9 0,2 14,3 8,4 16,5 21,6

Total Brasileiro 100,0 2,9 100,0 4,1 100,0 10,1

Obs.: A classificaçao de setores conforme gastos em  P&D  foi adaptada por Moreira e Correa (1996), a partir da pesquisa original de Matesco (1993).
Notas: 
(1)Participação do valor na média do período.
(2)Variação anual entre as pontas do período.
Fonte: Elaborado com base nos dados da  Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
* incluindo tratores e máquins rodoviárias.
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US$ Milhões

No Descrição 1990-1994 1995-1998 1999-2001 1989-2001
Gasto alto em P&D

05 Siderurgia 3.522,6 3.163,5 2.485,5 3.196,5
06 Metalurgia dos não ferrosos 1.125,0 999,1 826,4 1.011,4
07 Outros produtos metalúrgicos 348,6 -166,9 -115,3 79,7
08 Máquinas e equipamentos* -1.165,5 -4.897,2 -4.023,6 -2.911,4
10 Equipamentos e material elétrico 144,6 -931,2 -1.481,5 -566,3
11 Material eletrônico e de comunicações -1.313,4 -5.008,6 -5.085,6 -3.259,2
12 Automóveis, caminhões e ônibus 675,0 -1.258,8 592,3 125,9
13 Outros veículos (peças e acessórios) 903,5 -280,2 1.067,6 600,5
16 Indústria da borracha 173,2 -71,3 -32,4 43,5
18 Refino de petróleo e ind. petroquímica -596,3 -3.397,7 -4.083,9 -2.150,0
21 Ind. de transformação de material plástico 0,4 -209,9 -172,7 -102,8
100 Subtotal 3.817,7 -12.059,2 -10.023,2 -3.932,1

Gasto médio em P&D
17 Produção de elementos químicos -1.004,9 -1.945,5 -1.855,3 -1.465,6
19 Químicos diversos -549,3 -1.292,7 -1.799,1 -1.055,7
20 Produtos farmacêuticos e de perfumaria -390,0 -1.309,4 -1.763,3 -976,7
25 Indústria do café 1.683,0 2.666,5 1.909,3 2.055,7
26 Benefic. de prod.de origem vegetal 1.193,0 1.366,3 929,3 1.202,1
27 Abate e preparação de carnes 935,3 1.280,9 2.154,8 1.274,8
28 Resfriamento e prep. de leite e laticínios -162,9 -516,3 -320,1 -316,9
29 Indústria do açucar 663,2 1.805,0 1.795,6 1.250,9
30 Refino de óleos vegetais e de gorduras 2.074,0 2.837,8 2.115,9 2.361,4
31 Outras indústrias alimentares 83,2 -750,3 -31,3 -204,0
100 Subtotal 4.524,6 4.142,3 3.135,7 4.126,0

Gasto baixo em P&D
04 Produtos de minerais não metálicos 154,2 -31,7 111,1 86,5
14 Artigos de madeira e do mobiliário 745,8 1.210,5 1.706,5 1.083,8
15 Indústria de papel e gráfica 1.074,4 822,9 1.283,5 1.034,3
22 Indústria têxtil 479,7 -546,2 111,4 100,8
23 Artigos do vestuário e acessórios 109,4 -143,8 -43,5 -1,6
24 Calçados e de artigos de couro e peles 1.637,8 1.824,8 2.080,3 1.766,2
100 Subtotal 4.201,2 3.136,5 5.249,4 4.070,0

Setores sem classificação
01 Agropecuária 759,5 714,1 2.127,9 1.095,9
02 Extrativa mineral 2.410,7 2.829,5 3.039,5 2.658,6
03 Extração de petróleo e gás natural -3.607,5 -3.390,4 -3.096,7 -3.445,5
09 Manutenção e instalação de máqunas n/d n/d n/d n/d
32 Indústrias diversas -330,1 -1.640,7 -1.212,3 -933,8
99 Produtos sem classificação 294,3 639,0 1.027,8 570,4
100 Subtotal -473,2 -848,5 1.886,3 -54,4

Total Brasileiro 12.070,4 -5.628,9 248,1 4.209,5

Tabela 5.21
Balança comercial - saldos1 setoriais médios anuais segundo gastos em P&D

Médias em períodos selecionados

Obs.: A classificação dos setores conforme gastos em P&D foi adaptada por Moreira e Correa  (1996), a partir da pesquisa original de Matesco (1993).
Notas: 
(1)Saldo da média do período.
Fonte:  Elaborado com base nos dados da Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior - FUNCEX
* Incluindo tratores e máquinas rodoviárias.
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Os resultados da tabela 5.20, que decompõe as exportações brasileiras segundo os 

gastos setoriais em pesquisa e desenvolvimento (P & D)57, suavizam, em parte, os 

resultados adversos apresentados nas tabelas anteriores.  Por esse critério, os resultados 

sugerem que os setores com maiores gastos em P & D no Brasil têm sido os 

responsáveis pela maior participação relativa no total das exportações do país (mais de 

40%, considerando apenas os setores com elevados gastos em P & D).  

 

Além disso, esses dados sepultam de vez as suspeitas de que o processo de 

liberalização comercial teria representado um retorno à dependência de exportações de 

produtos primários. Basta notar que os setores com gastos altos e médios em P & D 

representaram, em conjunto, cerca de 68% das exportações brasileiras entre 1999 e 

2001, ao passo que a agropecuária e a extrativa mineral representavam, juntas, 

aproximadamente 12% em igual período. 

 

No entanto, quando se confrontam os resultados da tabela 5.20 com os da tabela  

5.21, verifica-se que o grupo representado pelos setores com gastos altos em P & D no 

Brasil exibiram, à exceção dos anos 1990-1994, expressivos déficits comerciais médios 

anuais entre 1995 e 1998 (cerca de  -US$12 bilhões) e 1999-2001 (- US$10 bilhões)58.  

No período com um todo (1990-2001), o conjunto de setores com gastos altos em P & D 

registrou um déficit médio anual de –US$3,9 bilhões59, ao passo que os grupos com 

gastos médios e baixos em P & D mostraram, cada um, superávits médios de cerca de  

US$ 4 bilhões em igual período. 

 

 

 

 

 
57 Deve-se ressaltar que a classificação dos setores listados na tabela diz respeito à respectiva intensidade 
de gastos em  P & D no Brasil  -  originada da pesquisa feita por Matesco (1993), mas adaptada por 
Moreira e Correa (1996)  -, não tendo todos eles necessariamente associação com a correspondente 
intensidade de gastos em  P & D (e, portanto, tecnológica) na economia mundial (sobretudo nos países 
desenvolvidos). 
58 Uma das causas prováveis para os resultados aparentemente contraditórios das tabelas 5.20 e 5.21 (ou 
seja, elevada participação dos grupo com gastos altos em P & D no total das exportações, mas 
apresentando expressivos déficits setoriais médios anuais) está relacionada ao fato de que a maior parte 
dos setores do grupo caracteriza-se por elevados índices de comércio intra-industrial. 
59 Evidentemente, estamos nos referindo ao grupo como um todo, já que alguns setores com gastos altos 
em P & D registraram superávits expressivos nos três sub-períodos,  casos da “siderurgia” e “metalurgia 
dos não-ferrosos”.  
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Conclusão 

 

 Este último capítulo contém elementos que permitem uma avaliação preliminar 

dos principais impactos exercidos pelo processo de liberalização comercial sobre a 

eficiência da economia brasileira, notadamente da indústria de transformação. Com 

relação aos indicadores estáticos de eficiência técnica, os resultados apontaram para 

ganhos de produtividade do trabalho e retração dos custos médios entre 1988-1998. 

 

 Por outro lado, quando se analisam os impactos sobre a alocação de recursos e o 

padrão de comércio em termos estáticos, bem como alguns indicadores concernentes à 

eficiência dinâmica, conclui-se que o processo de liberalização comercial, embora tenha 

trazido benefícios irrefutáveis para a modernização do parque industrial brasileiro, não 

foi capaz de consubstanciar a contento os ganhos de eficiência técnica alcançados em 

termos de ganhos de competitividade internacional, quer em termos estáticos, quer em 

termos dinâmicos. Embora possam ser apontadas diversas razões que explicariam por 

que a maior inserção internacional da economia brasileira apresentou resultados aquém 

do desejado, pelo menos uma está implicitamente relacionada ao tema desta tese, qual 

seja, a de que o processo de liberalização comercial não foi acompanhado por uma 

estratégia de desenvolvimento econômico para o país em perspectiva de longo prazo60.  

Ainda que fuja ao escopo desta tese discutir com maior profundidade essa questão, os 

aspectos mais relevantes das evidências empíricas associadas ao processo de 

liberalização comercial serão resumidos nas Conclusões finais  -  a seguir  -,  para deles 

extrair algumas sugestões de política industrial e de comércio exterior orientadas para 

melhorar a eficiência dinâmica da economia brasileira no longo prazo. 

 
60 Essa questão foi analisada com relativo detalhamento no capítulo III, especialmente em toda a seção 
3.3. 
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CONCLUSÃO: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL, EFICIÊNCIA ECONÔMICA 

E IMPLICAÇÕES NORMATIVAS PARA O BRASIL 

 

 

1. Liberalização comercial e eficiência econômica: Aspectos teóricos e evidências 

empíricas para o caso brasileiro 

 

 A teoria das vantagens comparativas tem servido, seja na versão ricardiana ou de 

Heckscher-Ohlin, como base analítica fundamental para a defesa de uma política 

industrial neutra, no plano doméstico, e da prática do livre-comércio, nas relações 

internacionais, como políticas econômicas necessárias para assegurar a eficiência da 

economia no curto e no longo prazos. Curiosamente, não se constata, pelo menos de 

forma explícita e contundente, nem no tratado clássico de Ricardo (1817), nem no 

pouco lido livro de Ohlin (1933), a utilização da teoria dos custos comparativos como 

critério normativo para a defesa incondicional da prática de livre-comércio61, tal como o 

que passou a ser lugar-comum na diversidade de artigos e ensaios sobre o tema,  com a 

disseminação do modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson, a partir dos anos de 195062. 

 

 Passados cerca de trinta anos de hegemonia teórica dos modelos de comércio 

tradicionais, as novas “teorias de comércio internacional”, a partir do início da década 

de 1980, centradas no método de equilíbrio parcial, conseguiram resgatar uma velha 

conjectura que remonta a Graham (1923), para concluir que, sob as hipóteses de 

concorrência imperfeita nos mercados, presença de economias de escala, externalidades 

e assimetria de informação, o livre-comércio pode tanto melhorar quanto piorar as 

condições de bem-estar e eficiência econômica de um país, sobretudo no longo prazo, 

dependendo das demais condições que predominem nos mercados. 

 

 
61 Evidentemente, não queremos com isso afirmar que esses autores eram defensores do protecionismo, 
mas apenas sugerir que a idéia de livre-comércio entre países era tomada como hipótese básica para a 
determinação  - sob condições bastante restritivas  -  do volume de mercadorias transacionadas e dos 
prováveis ganhos de bem-estar daí resultantes. 
62 Com relação a Ricardo, particularmente, o historiador inglês Leonard Gomes (1987, p. 189), com base 
em uma documentação minuciosa acerca do debate clássico sobre regimes comerciais, concluiu que, ao 
contrário de Smith, aquele autor clássico nunca fora um defensor inveterado do livre-comércio em geral, 
só se revelando um free-trader convicto na defesa da abolição das Leis do Trigo (Corn Laws), por 
acreditar que essas deprimiam a taxa geral de lucro da economia no longo prazo. Embora a defesa do 
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 No início dos anos de 1990, um esforço tem sido feito para retomar a linha de 

análise teórica aberta por Smith (1776), mas cujo ápice já havia sido alcançado no artigo 

clássico de Posner (1961), qual seja, a de elucidar os impactos dinâmicos exercidos pela 

maior integração comercial entre países sobre o processo e a difusão de inovações, bem 

como sobre o crescimento econômico em perspectiva de longo prazo. A conclusão da 

abordagem neoschumpeteriana, em particular, a esse respeito, é muito clara e concisa: a 

liberalização comercial, implementada unilateralmente por países com atrasos 

tecnológicos absolutos (gaps tecnológicos) em relação a países já altamente 

industrializados, dificilmente garante ganhos de bem-estar   - sobretudo no longo prazo  

-  se não for acompanhada de políticas industriais estrategicamente compensatórias, 

orientadas para ampliar as potencialidades de absorção, geração e disseminação de 

progresso técnico e, portanto, para modificar estrutural e dinamicamente o padrão de 

comércio ao longo do tempo. 

 

 No entanto, um aspecto comum a praticamente todas essas correntes está 

relacionado à constatação de que países que se fecham extremamente ao comércio 

internacional tornam-se incapazes de criar bases sólidas para melhorar a eficiência 

econômica, quer em termos estáticos, quer em termos dinâmicos. Nesse caso, o 

processo de liberalização comercial deve ser, então, entendido, antes que uma idéia 

utópica de livre-comércio puro, como a mudança de uma estrutura tarifária elevada e 

dispersa (em termos nominais e efetivos) para um sistema de alíquotas de importação 

mais baixas e proteção efetiva com menor desvio-padrão, com o objetivo de maximizar 

a produtividade do trabalho, reduzir custos unitários, dirimir práticas anticompetitivas e 

coibir abusos de poder de mercado. 

 

 O caso brasileiro é exemplar para mostrar os dois lados extremos dessa questão, 

ou seja, excesso de protecionismo, nos anos de 1980, por um lado, e excesso de práticas 

liberais unilaterais na década de 1990, por outro. Com efeito, as elevadas tarifas de 

importação e um esquema generalizado de barreiras não-tarifárias (mormente 

administrativas), no primeiro caso, acabaram acarretando um declínio acentuado da 

produtividade do trabalho e total desestímulo ao esforço inovador no final da década de 

1980. 

 
livre-comércio estivesse mais fortemente presente no final do artigo original de Heckscher (1919), 
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A liberalização comercial nos anos de 1990, por seu turno, serviu para eliminar os 

diversos excessos das política comercial e industrial da década anterior  (nesse último 

caso, inexistência de seletividade, índices de nacionalização exagerados e falta de 

critérios mais racionais na concessão de benefícios públicos, entre outros). Descartados 

os acidentes de percurso, como a simultaneidade da reforma comercial com a abertura 

da conta de capitais, as  antecipações não-programadas de tarifas e as reduções 

expressivas de alíquotas de importação para acelerar o processo de estabilização 

antiinflacionária após 1994, o fato é que, já na segunda metade dos anos de 1990, 

consolidava-se um regime de política comercial com taxas de proteção nominal e 

efetiva mais baixas e com menor grau de dispersão,  suficientes para promover maior 

exposição dos setores da economia brasileira à concorrência estrangeira. 

 

 Embora o último capítulo tenha analisado com suficiente grau de detalhamento as 

principais evidências empíricas concernentes aos impactos estáticos e a alguns 

indicadores da eficiência dinâmica da economia no período pós-liberalização comercial, 

seria conveniente resumir os resultados mais importantes. Com relação à evolução da 

eficiência técnica, o principal benefício da reforma comercial brasileira foi retomar nos 

anos de 1990, depois de um período de forte declínio e estagnação na segunda metade 

da década anterior, o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho. Os resultados 

mostraram ganhos de produtividade e redução dos custos médios na indústria de 

transformação brasileira no período 1988-1998, confirmando, com isso, as principais 

predições esperadas da literatura teórica sobre  comércio internacional.  

 

 Nos dois sub-períodos analisados (1988-1994 e 1994-1998), a retração do nível de 

emprego industrial foi responsável por mais de 50% dos ganhos de produtividade da 

indústria de transformação (da ordem de 1,39% a.a. e 5% a. a., respectivamente), ao 

passo que os elementos ligados às inovações, mudanças de técnicas produtivas, 

importações de máquinas e equipamentos e demais forças “residuais” representaram 

cerca de 40% desses ganhos antes e após o Plano Real.  Além disso, a indústria 

manufatureira brasileira experimentou retração dos custos médios reais (da ordem de    

–0,8% a.a. entre 1988-1994 e –1,9% a.a. entre 1994-1998), e, novamente, o 

enxugamento de mão de obra foi a principal causa explicativa nos dois subperíodos 

 
praticamente não se nota paixão semelhante no livro de Ohlin (1933). 
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analisados (correspondentes a cerca de 85% do total entre 1988-1994 e de 55,9% entre 

1994-1998), ainda que os ganhos de market-share por parte de plantas consideradas 

eficientes tenham sido também importantes para explicar os cortes dos custos unitários 

no sub-período 1994-1998 (representando cerca de 45% do total desses cortes). Como 

balanço geral, os resultados revelam que a diminuição do nível de emprego  - neste 

caso, pelo aumento da relação capital-trabalho  -  atuou como a principal força motriz 

dos ganhos de eficiência técnica (produtividade e custos) alcançados no período como 

um todo (1988-1998). 

 

 Na consolidação geral dos resultados, conclui-se que todos os setores da indústria 

de transformação tiveram ganhos de produtividade no  período como um todo (1988-

1998). Nesse mesmo período, os três únicos setores que experimentaram aumento dos 

custos médios reais foram a “indústria da borracha”, “indústria do café” e a de 

“manutenção, reparação e instalação de máquinas”. Como balanço final dos ganhos de 

eficiência técnica (produtividade e custos unitários) obtidos entre 1988 e 1998, podem 

ser considerados “campeões” (em ordem decrescente) os setores de “siderurgia”, 

“fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de comunicações”, 

“metalurgia dos não-ferrosos”, “fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para 

alimentação” e “abate e preparação de carnes”. 

 

 No que diz respeito à redução dos mark-ups, os resultados aqui apresentados 

mostraram um comportamento intersetorial bastante desigual. Praticamente todos os 

setores com elevados ganhos de eficiência técnica tiveram aumento dos mark-ups no 

período 1990-1999, à exceção de “equipamentos e material elétrico” e “material 

eletrônico e de comunicações”. Nos demais setores classificados por ranking de 

eficiência técnica (com ganhos médios e baixos de eficiência técnica), observou-se 

redução dos mark-ups no mesmo período, embora diversos deles não tenham tido cortes 

muito expressivos, exceto “outros veículos- incluindo peças e acessórios”, “indústria 

têxtil” e “indústria de transformação de material plástico”.  

 

De todo modo, ao analisar o comportamentos dos mark-ups após a liberalização 

comercial, é de fundamental importância levar em conta as diferentes conjunturas 

macroeconômicas vigentes antes e após o Plano Real.  Com efeito, no período 1990-
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1994, em que pese as pressões da concorrência imposta pela maior entrada de produtos 

importados, o processo de inflação crônica  –  reforçado pela indexação generalizada de 

contratos  -  ,  continuou permitindo o repasse automático e contínuo de aumento dos 

custos para os preços, bem como a prática de mark-ups elevados por parte das empresas 

brasileiras. 

 

Assim sendo, o período relevante para captar os efeitos da liberalização comercial 

sobre o comportamento dos mark-ups é o subseqüente ao Plano Real, quando, já 

consolidado o processo de liberalização comercial,  o ambiente econômico brasileiro foi 

pautado por maior estabilidade do nível geral de preços e dos preços relativos. Tanto foi 

assim que, no período 1994-1999, a maior parte dos setores da indústria de 

transformação registrou redução dos mark-ups (vinte e três num total de trinta).  A 

maior parte dos setores que foram na direção contrária teve aumentos não superiores a 

6%, à exceção da indústria de “extração de petróleo e gás natural”, cujo mark-up 

registrou aumento de 39,3%63. Portanto, para o caso brasileiro, os resultados 

confirmaram, parcialmente, os previstos pela literatura teórica, que sustenta que a maior 

exposição à concorrência internacional tenderia a reduzir o mark-up de todos os setores 

tradeables (a não ser daqueles que já contassem com tarifas efetivas próximas de zero). 

 

 Por outro lado, quando se analisam os impactos estáticos da liberalização 

comercial sobre a alocação de recursos e o padrão de comércio, bem como alguns 

indicadores da eficiência dinâmica, conclui-se que a liberalização comercial, ainda que 

tenha trazido benefícios irrefutáveis para a atualização do parque produtivo doméstico, 

poderia ter sido muito mais bem aproveitada em termos de ganhos dinâmicos para a 

economia brasileira como um todo. Embora não seja necessário retomar todas as 

evidências nesse sentido, essa conclusão pode ser corroborada pelos seguintes 

resultados: 

 

i) do lado das exportações, a configuração do padrão de comércio entre os 

setores que obtiveram ganhos médios e baixos de eficiência técnica 

manteve-se praticamente inalterado em 2001, preservando a principal 

 
63 Note que, mesmo neste caso, o aumento é justificado pelo fato de se tratar de um setor dominado pela 
presença de uma empresa que detém uma posição de quase-monopólio no mercado relevante em que atua. 
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estrutura do período pré-liberalização (1989)64.  No caso dos setores com 

ganhos elevados de eficiência técnica, o resultado foi ainda mais frustrante,  

posto que a participação das exportações desse grupo no total brasileiro 

sofreu significativa retração. No caso de siderurgia, em particular, ocorreu 

expressiva perda de participação das vendas externas do setor no total 

exportado. Entre os setores intensivos em tecnologia, a única exceção digna 

de nota em termos de ganhos de participação no total das exportações 

brasileiras foi o setor de “outros veículos – incluindo peças e acessórios”, em 

virtude da notável performance competitiva da EMBRAER, na exportação 

de aeronaves de médio porte. Com relação aos setores com baixos ganhos 

de eficiência técnica, houve até ligeiro aumento na participação das vendas 

externas no total exportado pelo país. Em suma, esses resultados contrariam, 

em parte, as predições da teoria clássica de comércio internacional, segundo 

as quais ganhos de eficiência técnica tendem a se traduzir em ganhos de 

competitividade internacional (o contrário ocorrendo com os setores com 

baixos ganhos ou mesmo perdas de eficiência técnica); 

 

ii) os poucos indicadores de eficiência dinâmica analisados são mais do que 

suficientes para revelar preocupação com as perspectivas de competitividade 

da economia brasileira na década em curso: passada mais de uma década 

desde o início do processo de liberalização comercial, o padrão de comércio 

brasileiro não “revelou” vantagens comparativas em quase todos os setores 

da indústria de transformação considerados dinâmicos do ponto de vista da 

moderna teoria de comércio internacional e de crescimento a longo prazo, 

novamente com a exceção de “outros veículos (incluindo peças e 

acessórios)”, devido ao sucesso individual da EMBRAER, como já 

comentado; 

 

iii) também os indicadores de auto-suprimento da produção doméstica  -  

bastante utilizados como critério para a determinação do padrão de 

especialização em perspectiva dinâmica  -  deixaram bastante a desejar, 

 
64 No caso dos setores com ganhos médios de eficiência técnica, o incremento de 2,5 pontos percentuais  
na participação das exportações deste grupo no total brasileiro entre 1989 e 1998 (e de 3,1 pontos 
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sobretudo porque os maiores ganhos de competitividade internacional 

ficaram fortemente concentrados em setores tradicionais, novamente com a 

honrosa exceção de “outros veículos – incluindo peças e acessórios”. 

 

Como conseqüência, a economia brasileira assistiu, ao longo da década de 1990, à 

perda de participação das exportações no comércio mundial, ao ritmo de incremento das 

exportações inferior ao de crescimento das exportações globais em termos reais e à 

formação de expressivos déficits setoriais nas atividades consideradas intensivas em 

tecnologia65. Embora possam ser apontadas diversas causas para esse fraco 

desempenho, não resta dúvida de que a ausência de mecanismos mais robustos e 

integrados das políticas industrial e comercial externa figura como uma das mais 

importantes. 

 

2. Das evidências empíricas às implicações normativas para o caso brasileiro 

 

Como já analisado na primeira parte desta tese, a literatura acadêmica não jogou 

pelo ralo as justificativas teoricamente robustas para a adoção de políticas industriais e 

de comércio exterior ativas, mesmo num ambiente de economia com maior exposição à  

competição internacional. São elas: 

 

i) a justificativa clássica, qual seja, o argumento para a proteção da 

indústria nascente: para o caso brasileiro, praticamente perdeu relevância 

prática, posto que o parque industrial já foi montado. Em segmentos de 

altíssima tecnologia, como o de semicondutores, por exemplo, poderia aqui 

ser enquadrado, mas, ainda assim, em vista do processo de globalização 

produtiva  -  ou seja, as empresas montam reduzido número de plantas em 

escala global em vista das economias de escala envolvidas e intercambiam 

 
percentuais entre 1989 e 2001) não configura uma mudança drástica na estrutura de sua pauta de 
exportações. 
65 No período recente, alguns comentaristas [ver Amadeo 2002 e 2002a)] vêm apresentando o argumento 
de que a obtenção de saldos comerciais setoriais positivos não devem ser usados como critério 
economicamente consistente para a utilização de medidas de política industrial. A propósito, vale lembrar 
que a crítica foi exposta originalmente por Krugman (1988, 1994), mas o autor referia-se  -  neste caso, 
corretamente  -  ao argumento de utilizar como meta de política industrial não o alcance de saldos 
setoriais superavitários, mas o de saldos positivos da balança comercial em termos agregados.  Assim 
sendo, a defesa dos estímulos a setores com capacidade de gerar e difundir progresso tecnológico baseia-
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entre si por comércio intra-industrial e/ou intra-firmas  -  a “proteção” não 

deve ser mais pela política comercial, mas por estímulo ao crédito, subsídio 

aos investimentos e à P & D, incentivos fiscais, etc. 66; 

 

ii) a “política comercial estratégica”: destinada a assegurar a competitividade 

de setores estratégicos quando as economias de escala são aproveitadas no 

mercado internacional (e não apenas local) e falhas no mercado de bens ou 

fatores podem colocar em risco a sobrevivência de empresas eficientes. O 

exemplo clássico proposto por Krugman (1987) -  que analisa e defende as 

conclusões normativas derivadas do modelo original de Brander e Spencer 

(1983,1985)  - é o mercado de aviões comerciais. Não por acaso, o Brasil 

usou esse instrumento para assegurar a posição competitiva da Embraer, que 

poderia perder mercado internacional não em função de ineficiência 

produtiva, mas por falhas no mercado de capitais brasileiro, que ainda se 

mostra incapaz de propiciar crédito à exportação do produto em condições 

equânimes às de seu concorrente externo  -  no caso, a Bombardier 

canadense; 

 

iii) a existência de externalidades positivas (estáticas e dinâmicas) 

desencadeadas por determinados setores da atividade produtiva, em geral de 

média-alta e alta tecnologias: neste caso, o complexo eletrônico, a indústria 

de telecomunicações, o setor de biotecnologia, por exemplo, não devem ser 

necessariamente tratados com as mesmas condições de isonomia, para fins 

de concessão de subvenções prioritárias do Estado, que o setor de calçados. 

Não apenas a literatura teórica ampara essa justificativa, como há diversas 

evidências empíricas a respeito dos benefícios sociais superiores aos custos 

sociais de curto e médio prazos, decorrentes dos frutos colhidos pelo 

domínio de setores capazes de criar e disseminar progresso técnico para os 

 
se em enfoque nitidamente microeconômico, e não macroeconômico, o que seria, aí, sim, inconsistente 
com a teoria econômica. 
66 Com efeito, é bom lembrar que, nas propostas iniciais do Brasil nas negociações de liberalização 
comercial ainda em curso com a União Européia e no virtual Acordo de Livre-Comércio das Américas 
(ALCA), o governo brasileiro pretendia incluir o argumento da indústria nascente nas cláusulas de 
negociação para alguns setores (evidentemente, de alta tecnologia). De todo modo, em virtude dos custos 
elevadíssimos de aprendizado e catching-up em setores que estão na vanguarda do progresso técnico 
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demais setores da economia. Como afirmara Laura D’Andrea Tyson (1992, 

p.69 e 74), os setores de alta tecnologia nunca foram “livres” no sentido 

clássico do termo -  ou seja, na perspectiva da defesa do “livre-comércio”  -, 

porque os países (sobretudo os desenvolvidos) os protegem de uma forma ou 

de outra. A título de exemplo, por ser considerado “estratégico” pelo 

Canadá, o setor de satélites continuava enquadrado na lista de produtos 

“sensíveis” no âmbito do NAFTA, estando, portanto, sujeito a fortes 

barreiras contra a concorrência norte-americana. 

 

Evidentemente, seria um exagero afirmar que medidas de política industrial 

tenham sido totalmente inexistentes no Brasil, ao longo da década de 1990. O caso do 

apoio “estratégico” à posição competitiva internacional da EMBRAER ou mesmo a 

reformulação da Lei de Informática são exemplos notórios de políticas setoriais que 

procuraram eliminar os vícios antes presentes na antiga prática da reserva de mercado 

nacional. No entanto, ambos figuraram como mecanismos bastante pontuais de política 

econômica de longo prazo, de modo que, de uma forma ou de outra, o Brasil perdeu, ao 

longo da década passada,  uma visão estratégica de desenvolvimento econômico. 

 

As vantagens decorrentes de maior exposição à concorrência estrangeira não 

implicam necessariamente que o Estado deva prescindir de medidas estratégicas ativas 

no âmbito das políticas industrial e de comércio exterior, posto que, conforme os 

argumentos apresentados no capítulo III, a liberalização comercial não assegura per se 

nem o retorno automático dos investimentos nem tampouco a incorporação de progresso 

técnico, ambos requisitos irrevogáveis para assegurar o desenvolvimento econômico do 

país.  É perfeitamente possível a consecução de políticas industriais estratégicas para o 

desenvolvimento do país, sem capitular necessariamente a pressões fortemente 

protecionistas. Sendo assim,  é preciso deixar claro que devem ser descartadas medidas 

que impliquem a repetição de erros do passado, sobretudo mecanismos que acarretem 

práticas exageradas de protecionismo ou mesmo fechamento da economia à 

concorrência internacional.  

 

 
mundial, a relevância prática desse argumento clássico para proteção no Brasil contemporâneo ficou 
bastante reduzida. 
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Embora não se pretenda aqui, evidentemente, apresentar um plano estratégico de 

desenvolvimento, urge apontar algumas medidas de política industrial e de comércio 

exterior destinadas não apenas a preservar os ganhos de eficiência estática decorrentes 

da liberalização comercial, mas também a assegurar ganhos dinâmicos em termos da 

criação e difusão de progresso técnico, visando, portanto, à aceleração do 

desenvolvimento econômico do país.  

 

 Para isso, é preciso, no entanto, resgatar os vínculos que deveriam estar presentes 

na execução das medidas de política industrial, por um lado, e dos mecanismos das 

políticas econômicas doméstica e de comércio exterior, por outro lado. Sem a pretensão 

de analisar com maiores detalhes, cabe por ora apresentar algumas proposições de 

política econômica (de curto e de longo prazo) destinadas a propiciar que  a 

liberalização comercial brasileira passe a funcionar efetivamente com o objetivo de 

assegurar o desenvolvimento econômico do país67. 

 

 Como medidas de curto prazo: 

 

i) para os setores em que o Brasil já dispõe de inequívocas vantagens 

comparativas, manter as alíquotas de importação em níveis muito baixos, 

baixos ou moderados (dependendo de cada setor especificamente), de modo 

a assegurar apenas a equalização dos preços domésticos aos internacionais, 

assumindo-se como hipótese a estabilidade da taxa de câmbio real de longo 

prazo; 

   

ii) em setores tradicionais e regiões em que existam vantagens comparativas 

potenciais baseadas em recursos naturais, mas a capacidade produtiva local é 

incapaz de gerar excedentes exportáveis pela falta de tradição ou estrutura de 

organização empresarial voltada para o mercado externo: apoio à 

organização e à ampliação da oferta produtiva local mediante financiamento 

dos investimentos, treinamento de mão-de-obra e criação de mentalidade 

exportadora em pequenas e médias empresas;  este é o caso das regiões 

 
67 Como medidas de política industrial só serão mencionadas as que têm efeito direto sobre a economia 
como um todo (quando se tratem de medidas de cunho horizontal, como, por exemplo, sistemas de infra-
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Norte e Nordeste (por exemplo, polpa de frutas, frutas exóticas, produtos 

fitoterápicos da Amazônia) e de diversas outras regiões brasileiras (a 

exemplo do setor de mármores e granitos no Estado do Rio);  

 

Como medidas de curto e/ou médio prazos: 

 

i) mesmo para os setores caracterizados segundo o perfil competitivo descrito 

no item anterior,  é sobejamente conhecida a existência de diversos fatores 

que impedem a maximização de suas vantagens comparativas efetivas, 

podendo os mesmos ser resumidos no conjunto de ônus convencionalmente 

chamado de “custo-Brasil” (problemas resultantes da debilidade logística e 

de distribuição, da precariedade da infra-estrutura e da irracionalidade da 

atual estrutura tributária). Logo, o objetivo primordial da eliminação desses 

estrangulamentos é aumentar a potencialidade exportadora dos setores em 

que o Brasil já detém vantagem comparativa, bem como ampliar as 

possibilidades para que setores produtivos mais dinâmicos para o 

crescimento econômico (os de alta e média-alta tecnologias, como o 

complexo eletrônico - incluindo os equipamentos de telecomunicações  - , a 

química, a bioteconologia e o automobilístico) possam modificar sua atual 

desvantagem competitiva internacional e, por conseguinte, ampliar seu 

potencial exportador. A mais urgente medida para eliminar entraves dessa 

natureza diz respeito à eliminação dos tributos (como o PIS/COFINS) que, 

ao incidir em cascata sobre diversas cadeias produtivas correlatas, acaba por 

reduzir fortemente a competitividade dos produtos brasileiros;  

  

Como medidas de longo prazo: 

 

i) nos setores onde existam vantagens competitivas potenciais, mas a principal 

restrição à expansão acelerada das vendas externas esteja limitado no 

esgotamento da capacidade produtiva, nas baixas escalas técnicas de 

produção ou no reduzido dinamismo tecnológico: utilização de mecanismos 

de incentivo ao consumo de produtos locais, prioridade para financiamento à 

 
estrutura), ou setores específicos (quando se tratem de políticas industriais setoriais propriamente ditas), 
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produção por parte dos bancos de fomento oficiais, condicionando, no 

entanto, a concessão de tais recursos ao esforço de capacitação tecnológica e 

a gastos em pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos; este 

é o caso dos setores de bens de capital, petroquímica,  siderurgia, 

automobilística, dentre outros com estruturas produtivas e de mercado 

semelhantes; 

 

ii) nos setores de média e alta tecnologias em que o país tenha condições 

potenciais de alcançar vantagens competitivas dinâmicas a longo prazo: 

atração de investimentos estrangeiros (com a utilização inclusive de 

incentivos fiscais e ao crédito), ampliação dos canais de acesso à 

transferência de tecnologia, estímulo à formação de joint-ventures e à 

associação tecnológica conjunta entre empresas nacionais e estrangeiras, 

bem como a criação de mecanismos que incentivem as empresas estrangeiras 

a transferir parte dos seus centros de pesquisa e desenvolvimento para o país; 

podem ser mencionados, dentre outros, os setores de biotecnologia, alguns 

segmentos específicos da indústria de informática e telecomunicações68.  

 

Note-se que a maior parte das medidas sugeridas visando à ampliação da oferta 

potencial e à deflagração de um boom exportador pressupõe necessariamente a 

retomada dos investimentos internos. A propósito,  num trabalho empírico envolvendo 

mais de quarenta países em desenvolvimento, o economista Dani Rodrik (1999), da 

Universidade de Harvard, constatou que apenas os que puderam sustentar taxas 

relativamente elevadas de investimento e de crescimento econômico durante um período 

considerável de anos é que lograram exibir maior desempenho exportador. Nesse 

mesmo livro, o autor adverte as autoridades econômicas dos países em desenvolvimento 

de que "a maior integração econômica à escala global dificilmente ampliará per se as 

respectivas taxas de crescimento desses países a longo prazo; por isso, as políticas de 

liberalização comercial devem ser complementadas com outras políticas, incluindo uma 

explícita e coerente estratégia de investimentos domésticos" (p. 19).  

 
deixando de fora outros mecanismos como defesa da concorrência, aparato regulatório, etc. 
68 Note que essas medidas não estão necessariamente em dissonância com as regras acordadas no âmbito 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os subsídios sugeridos (ao investimento e à  P & D) 
devem preferencialmente se enquadrar nos “permitidos”,  e não naqueles que a instituição considera 
“proibidos” ou mesmo “acionáveis” (ou seja, sujeitos a controvérsias e embates comerciais).  
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Cabe ressaltar, no entanto, que as medidas sugeridas não devem, de maneira 

alguma, assemelhar-se à estrutura de incentivos concedidos durante o apogeu do 

processo de substituição de importações no Brasil. Portanto, não devem ser retomados 

os mecanismos casuísticos de proteção que vigoraram no passado, como o recurso a 

barreiras não-tarifárias, o uso indiscriminado da lei do similar nacional, a exigência de 

índices exagerados de nacionalização em grandes projetos de investimento, nem mesmo 

a coexistência de uma diversidade de instituições interferindo direta ou indiretamente 

nas decisões de investimento das empresas. O que se pleiteia aqui é tão-somente criar 

mecanismos para que o investimento seja potencializado e o processo de liberalização 

comercial melhor aproveitado. 

 

Por outro lado, é sempre bom lembrar que quaisquer medidas que envolvam a 

concessão de benefícios públicos a setores específicos (sejam eles de caráter tributário, 

fiscal  ou creditício) devem se pautar por três critérios rigorosamente essenciais:  

 

i) devem ser temporários (e o prazo de sua duração deve ser fixado a 

priori); 

  

ii) devem ser cobradas exigências de performance e de contrapartida por 

parte dos setores contemplados, tais como como redução de custos, 

melhora de qualidade e desempenho exportador, dentre outros;   

 

iii) caso não sejam mostrados resultados efetivos ao longo dos prazos pré-

estabelecidos por lei ou em contrato, os incentivos devem ser 

imediatamente retirados, impondo-se às empresas inadimplentes as 

devidas sanções (igualmente pré-fixadas em lei ou em contrato). 

 

Essas proposições finais de política industrial e de comércio exterior constituem, a 

meu ver, parte de um programa mínimo  -  e longe de completo  -  para resgatar a visão 

estratégica da política de desenvolvimento, que foi abandonada pelos governantes 

brasileiros na última década. Afinal, sendo a política industrial apenas um elemento 

desse conjunto mais amplo de política econômica,  é sempre bom lembrar que o país já 
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está pagando bem caro por haver renunciado a um programa estratégico inteligente  -  e 

não necessariamente protecionista  -   e por ter deixado de se preocupar com os 

interesses de longo prazo da sociedade brasileira. 
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APÊNDICE 1 

 
CLASSIFICAÇÕES NÍVEL 100 E TRADUTORES CORRESPONDENTES DA 

FGV 
(PARA DEFLACIONAR VIA ÍNDICES DE PREÇO POR ATACADO/OFERTA 

GLOBAL - IPA/OG) 
 
 

NÍVEL 100 DESCRIÇÃO IBGE TRADUTOR FGV 
 Extração de mineral, 

excl.comb.minerais 
 

0210-0 Extração de minerais 
metálicos 

Extrativa mineral 

0220-8 Extração de min. não-
metálicos 

Extrativa mineral 

   
 Extração de Petróleo e 

Gás natural, Carvão e 
Outros Combustíveis 

 
 
 

0310-7 Extração de petróleo e gás 
natural 

Extrativa mineral 

0320-3 Extração de carvão mineral 
e... 

Extrativa mineral 

   
 Fabricação de Produtos de 

Minerais não-metálicos 
 

0410-3 Fabricação de cimento e 
clínquer 

Calcário e silicatos 

0420-0 Fabricação de peças e 
estruturas de cimento, 
concreto e fibrocimento 

Idem 

0430-8 Fabricação de vidro e 
artigos de vidro 

Idem 

0440-5 Fabricação de outros 
produtos de minerais não-
metálicos 

Idem 

   
 Siderurgia  
0510-0 Siderurgia Ferro, aço e derivados 
   
 Metalurgia dos não-

ferrosos 
 

0610-6 Metalurgia dos não-ferrosos Metais não-ferrosos 
   
 Fabricação de outros 

produtos Metalúrgicos 
 

0710-2 Fabricação de fundidos e 
forjados de aço 

Ferro, aço e derivados 
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0720-0 Fabricação de outros 
produtos metalúrgicos 

Ferro, aço e derivados 

   
 Fabricação de máquinas e 

equipamentos (incl. 
tratores e máquinas 
rodoviárias 

 

0810-9 Fabricação de máquinas, 
equipamentos e instalações 

Máquinas e equipamentos 
industriais (de Mecânica) 

0820-6 Fabricação de tratores e 
máquinas rodoviárias, inclus.
peças e acess. 

 
Veículos a motor 

 Manutenção, reparação e 
instalação e máquinas 

 

0910-5 Manutenção, reparação e 
instalação de máquinas 

Outros (de Mecânica) 

1010-3 Fabricação de equipamentos 
para produção e distrib. de 
energia elétrica 

Motores e geradores 
 
 

1020-0 Fabricação de condutores e 
outros materiais elétricos, 
excl. para veículos 

 
 
Outros (de Material 
Elétrico) 

1030-8 Fabricação de aparelhos e 
equip. elétricos, incl. 
eletrodomésticos, máquinas e
utensílios para escritórios, 
peças e acessórios 

Eletrodomésticos 

 Fabricação de Aparelhos, 
Equipamentos e Material 
Eletrônico e de 
Comunicações 

 

1110-0 Fabricação de material e 
aparelhos eletrônicos e de 
comunicações 

 
Outros (de Material 
Elétrico) 

1120-7 Fabricação de receptores de 
TV, Rádio e Equipamentos 
de Som 

 
Outros (de Material 
Elétrico) 

   
 Fabricação de Automóveis, 

Caminhões e Ônibus 
 

1210-6 Fabricação de automóveis, 
caminhões e ônibus 

Veículos a motor 

   
 Fabricação de outros 

Veículos, Peças e 
Acessórios para Veículos 

 

1310-2 Fabricação de motores e 
peças para veículos 

Outros (de material de 
transporte) 
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1320-0 Indústria naval Outros (de material de 
transporte) 

1330-7 Fabricação e reparação de 
veículos ferroviários 

Outros (de material de 
transporte) 

1340-4 Fabricação de outros 
veículos 

Veículos a motor 

   
 Serrarias e Fabricação de 

Artigos de Madeira e do 
Mobiliário 

 

1410-9 Indústria da madeira Madeira 
1420-6 Indústria do mobiliário Móveis de madeira  
0101-5 Produção de carvão vegetal Madeira 
   
 Indústria de Papel e 

Gráfica 
 

1510-5 Fabricação de celulose e 
pasta mecânica 

Papel e papelão  

1520-2 Fabricação de papel, papelão 
e artefatos de papel 

Papel e papelão 

1530-0 Indústria editorial e gráfica Papel e papelão 
   
 Indústria da Borracha  
1610-1 Indústria da borracha Borracha 
   
 Produção de Elementos 

Químicos Não-
Petroquímicos ou 
Carboquímicos 

 

1710-8 Produção de elementos 
químicos não-petroquímicos 
ou carboquímicos 

Outros  

1720-5 Destilação de alcool Outros (de Química)   
   
 Refino de Petróleo e 

Indústria petroquímica 
 

1810-4 Refino de petróleo Combustíveis e 
lubrificantes 

1820-1 Petroquímica básica e 
intermediária 

Combustíveis e 
lubrificantes 

1830-9 Fabricação de resinas, fibras 
artificiais e sintéticas e 
elastômeros 

Outros (de Química)   

   
 Fabricação de Produtos 

Químicos Diversos 
 

1910-0 Fabricação de adubos, 
fertilizantes e corretivos do 
solo 

Fertilizantes 
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1920-8 Fabricação de produtos 
químicos diversos 

Outros (de Química) 

   
 Fabricação de Produtos 

Farmacêuticos e de 
Perfumaria 

 

2010-9 Indústria farmacêutica Produtos farmacêuticos 
2020-6 Indústria de perfumaria, 

sabões e velas 
Perfumaria, sabões e velas 

   
 Indústria de 

Transformação de 
Material Plástico 

 

2110-5 Fabricação de laminados 
plásticos 

Produtos de matérias 
plásticas 

2120-2 Fabricação de artigos de 
material plástico 

Produtos de matérias 
plásticas 

   
 Indústria Têxtil  
2210-1 Beneficiamento, fiação  e 

tecelagem de fibras têxteis 
naturais 

Tecidos e fios naturais 

2220-9 Fiação e tecelagem de fibras 
têxteis artificiais ou 
sintéticas 

Tecidos e fios sintéticos 

2230-6 Outras indústrias têxteis Outros (de Tecidos, 
vestuário e calçados) 

   
 Fabricação de Artigos do 

Vestuário e Acessórios 
 

2310-8 Fabricação de artigos do 
vestuário e acessórios 

Vestuário (exclusive 
malharia) 

   
 Fabricação de Calçados e 

de Artigos de Couro e 
Peles 

 

2410-4 Indústria do couro e peles e 
Fabricação de artigos de 
viagem 

Couros e peles 

2420-1 Fabricação de calçados Calçados 
   
 Indústria do Café  
2510-0 Indústria do café Café e estimulantes 
 Beneficiamento de 

Produtos de Origem 
Vegetal, inclusive fumo 

 

2610-7 Beneficiamento de arroz Outros (de ind. de tranform. 
– produtos alimentares) 

2620-4 Moagem de trigo Farinha e derivados 



 324

 

2630-1 Preparação de conservas de 
frutas e de legumes, 
inclusive frutas e 
condimentos 

Outros (de ind. de 
transform.  – produtos 
alimentares) 

2640-9 Beneficiamento de outros 
produtos de origem vegetal 
para alimentação 

Idem ao anterior 

2650-6 Indústria do fumo Fumo 
   
 

Abate e Preparação de 
Carnes 

 

2710-3 
Abate de animais (exceto 
aves) e preparação de 
carnes 

Carnes e pescado 

2720-0 
Abate e preparação de aves 

Carnes e pescado  

 
 

 

 
Resfriamento e 
Preparação de Leite e 
Laticínios 

 

2810-0 
Resfriamento e preparação 
de leite e laticínios 

Leite e derivados 

 
 

 

 
Indústria do Açúcar 

 

2910-6 
Indústria do açúcar 

Açúcar 

 
 

 

 
Fabricação e Refino de 
Óleos Vegetais e de 
Gorduras para 
Alimentação 

 

3010-4 
Fabricação de óleos 
vegetais em bruto 

Óleos e Vegetais 

3020-1 
Refino de óleos vegetais e 
fabricação de gorduras para 
alimentação 

Óleos e vegetais 
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Outras Indústrias 
Alimentares e Indústrias 
de Bebidas 

 

3110-0 
Fabricação de alimentos 
para animais 

Sal, rações e outros 

3120-8 
Outras indústrias 
alimentares 

Outros (de Ind. de 
transform. – produtos 
alimentares de origem 
vegetal) 

3130-5 
Indústria de bebidas 

Bebidas 
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APÊNDICE 2 

PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS REGRESSÕES PARA A 
ESTIMAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDIOS E DA 

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO NOS PERÍODOS 1988-1994 E 1994-1998 
 

 

I -  Para a estimação da variação dos custos médios reais 

 

 A implementação econométrica das regressões, cuja metodologia encontra-se 

descrita e analisada na seção 5.1 do capítulo V,  seguiu os seguintes passos para a 

estimação da variação dos custos médios reais nos períodos 1988-1994 e 1994-1998. 

 

Primeiro passo: Execução das regressões pelo método between 

 

 A regressão é obtida por mínimos quadrados ordinários (OLS), seguindo o 

método between69, ou seja, os valores observados foram tomados como médias 

ocorridas nos períodos das regressões. Inicialmente, os βs  foram estimados de acordo 

com as seguintes especificações econométricas: 

.
2

.2.1. iiioi yyc μβββ +++=                                                                                              (1) 

 

 

Segundo passo: estimação econométrica dos efeitos-residuais específicos da planta 

 

 A estimação econométrica dos efeitos-residuais específicos da planta (os ) 

percorreu três etapas: 

μ̂̂

 

1ª) Tendo os estimadores     e a variável observada , foram calculados os 

estimadores , segundo a equação: 

210
ˆ,ˆ,ˆ βββ ity

itĉ

ititit yyc 2
210

ˆˆˆˆ βββ ++=                                                                                                  (2) 

2ª) Tendo os resultados encontrados na etapa anterior, estimaram-se os  itμ̂ , onde: 

                                                 

 
69 Rever explicação na seção 5.1 do Capítulo V. 
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ititit cc ˆˆ −=μ                                                                                                                     (3) 

3ª) Procederam-se às regressões seguintes, em que a variável dependente é   , 

encontrada na 2ª etapa, e as variáveis explicativas são o tempo (t) e seu quadrado t

itμ̂
2 , de 

forma que: 

itiiiit tt ξθθθμ +++= 2
321ˆ                                                                                               (4) 

sendo ainda: t=1 para 1988;  t=2 para 1989;  t=3 para 1990  ... e t=7 para 1994  (e, 

analogamente para o período 1994-1998). 

 Os valores estimados   para as regressões em (4) foram os resultados finais 

para a componente referente aos efeitos residuais  M

itμ̂̂

it específicos da planta, onde 

Mit = exp( ) itμ̂̂

Terceiro passo: cálculo dos efeitos-escala 

 Finalmente, a expressão que permite calcular os efeitos-escala α (Yit) específicos 

da planta é dada por: 

 α (Yit) = Ait / Mit 70

 

II - Para a estimação da variação da produtividade do trabalho 

  

 Por outro lado, a implementação econométrica das regressões destinadas à 

estimação da variação da produtividade do trabalho segue procedimento análogo, mas, 

ainda assim, será descrita mais detalhadamente abaixo. 

 

Primeiro passo: Execução das regressões pelo método between 

 

 A regressão é obtida por mínimos quadrados ordinários (OLS), seguindo o 

método between71, ou seja, os valores observados foram tomados como médias 

                                                 
70 Apesar de o significado das notações já ter sido descrito na seção 5.1 do Cap. V, é sempre bom lembrar 
que Ait  é o custo médio real (observado) da planta. 

 
71 Rever explicação na seção 5.1 do capítulo V. 
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ocorridas nos períodos das regressões. Inicialmente, os βs  foram estimados de acordo 

com as seguintes especificações econométricas: 

 

.
2

.2.1 *iiioi popova μσσσ +++=                                                                             (1) 

 

Segundo passo: estimação econométrica dos efeitos-residuais específicos da planta 

 

 A estimação econométrica dos efeitos-residuais específicos da planta (os ) 

deve percorrer três etapas: 

*ˆ̂μ

 

1ª) Tendo os estimadores  210 ˆ,ˆ,ˆ σσσ    e a variável observada , podem-se calcular 

os estimadores , segundo a equação: 

itpo

itav ˆ

 
2

.2.1 ˆˆˆˆ iioi popoav σσσ ++=                                                                                            (2) 

 

2ª) Tendo os resultados encontrados na etapa anterior, estimam-se os  it*μ̂ , onde: 

ititit avva ˆ*ˆ −=μ                                                                                                              (3) 
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3ª) Fazer as regressões seguintes, em que a variável dependente é   , encontrada na 

2ª etapa, e as variáveis explicativas são o tempo (t) e seu quadrado t

it*μ̂
2 , de forma que: 

itiiiit tt *****ˆ 2
321 ξθθθμ +++=                                                                              (4) 

sendo ainda: t=1 para 1988;  t=2 para 1989;  t=3 para 1990  ... e t=7 para 1994  (e, 

analogamente para o período 1994-1998). 

 Os valores estimados   para as regressões em (4) serão os resultados finais 

para a componente referente aos efeitos residuais M*

it*ˆ̂μ

it específicos da planta, onde: 

M*it = exp( ) it*ˆ̂μ

Terceiro passo: cálculo dos efeitos-emprego 

 Enfim, a expressão que permite calcular os efeitos-emprego πi(POit)  específicos 

da planta é dada por:  

πi (POit) = Bit / M*it 72

 

 

 

                                                 
72 Apesar de o significado das notações já ter sido descrito na seção 5.1 do Cap. V, é sempre bom lembrar 
que BBit é a produtividade do trabalho, medida, por sua vez, pelo quociente entre o valor adicionado e o 
pessoal ocupado (ambos valores observados) na planta. 
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APÊNDICE 3 

ESTATÍSTICAS DAS REGRESSÕES ESPECIFICADAS NO APÊNDICE 1 

 

Estatísticas das regressões referentes ao primeiro passo (ver apêndice 2) da estimação da 

variação dos custos médios (período 1988-1994): 
 

The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: Logcusto(88_94) 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2     6859.95    3429.98   5217.73    <.0001 

         Resíduos               2574     1692.07       0.657   

         Total                  2576     8552.02 

 

 

R-Quadrado     0.8021 

R-Q Ajustado   0.8020 

 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

           Variável         GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

           Intercepto        1       14.64212        0.06492     225.53   <.0001 

           LogVendas(88_94)  1       -0.64548        0.01250     -51.63   <.0001 

           LogVendas2(88_94) 1        0.04453     0.00059737      74.54   <.0001 
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Estatísticas das regressões referentes ao primeiro passo (ver apêndice 2) da estimação da 

variação dos custos médios (período 1994-1998): 
 

The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: Logcusto(94_98) 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2     5857.49     2928.75    9809.40   <.0001 

         Resíduos               2574      768.51        0.29 

         Total                  2576     6626.00306 

 

 

R-Quadrado     0.8840 

R-Q Ajustado   0.8839 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

           Variável         GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

           Intercepto        1       14.61133        0.07323     199.51   <.0001 

           LogVendas(94_98)  1       -0.69243        0.01123     -61.68   <.0001 

           Logvendas2(94_98) 1        0.04808     0.00048266      99.62   <.0001 
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Estatísticas das regressões referentes ao primeiro passo (ver apêndice 2) da estimação da 

variação da produtividade do trabalho (período 1988-1994): 
 

The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: LVA88_94 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2     13893     6946.52     229.61    <.0001 

         Resíduos               2574     77873       30.25 

         Total                  2576     91766 

 

 

R-Quadrado     0.1514 

R-Q Ajustado   0.1507 

 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

           Variável         GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

           Intercepto       1       -0.52491        1.08635      -0.48    0.6290 

           LogPO(88_94)     1        3.85346        0.41053       9.39    <.0001 

           LogPO2(88_94)    1       -0.20297        0.03869      -5.25    <.0001 
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Estatísticas das regressões referentes ao primeiro passo (ver apêndice 2) da estimação da 

variação da produtividade do trabalho (período 1994-1998): 
 

The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: LVA94_98 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2       8067.09   4033.55    109.71    <.0001 

         Resíduos               2574      94634        36.77 

         Total                  2576     102701 

 

 

R-Quadrado     0.0785 

R-Q Ajustado   0.0778 

 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

           Variável         GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

           Intercepto       1        0.08911        1.33446       0.07    0.9468 

           LogPO(94_98)     1        3.16196        0.52011       6.08    <.0001 

           LogPO2(94_98)    1       -0.17434        0.05002      -3.49    0.0005 
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Estatísticas das regressões referentes aos efeitos residuais específicos da planta (ver apêndice 

2), para a estimação da variação dos custos médios  

 
The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: Res1C 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2      247.15     123.58      98.73    <.0001 

         Resíduos              26624    33324          1.25 

         Total                 26626    33572 

 

 

R-Quadrado     0.0074 

R-Q Ajustado   0.0073 

 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

             Variável       GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

              Intercepto    1        0.06701        0.02490       2.69    0.0071 

              Tempo         1       -0.11998        0.00951     -12.61    <.0001 

              Tempo2        1        0.01057     0.00077191      13.69    <.0001 
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Estatísticas das regressões referentes aos efeitos residuais específicos da planta (ver apêndice 

2), para a estimação da variação da produtividade do trabalho  
 

The SAS System 

The REG Procedure 

Modelo: MODEL1 

Variável dependente: Res1p 

 

Análise da Variância 

 

                                       Soma dos   Média dos 

         Fonte                   GL   Quadrados   Quadrados   Valor F    Prob>F 

 

         Modelo                    2      166132      83066    2111.42    <.0001 

         Resíduos              26625     1047460         39.34 

         Total                 26627     1213592 

 

 

R-Quadrado     0.1369 

R-Q Ajustado   0.1368 

 

 

Estimação dos Parâmetros 

 

                                    Parâmetro         Erro 

             Variável       GL       Estimado        Padrão    Valor t  Prob>|t| 

 

              Intercepto    1       -1.03197        0.13962      -7.39    <.0001 

              Tempo         1        0.86413        0.05334      16.20    <.0001 

              Tempo2        1       -0.13042        0.00433     - 
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Nível 50 Setores 1988 1994 1998

02 Extração de minerais (exclusive combustíveis minerais) 260 269 1415
03 Extração de petróleo e gás natural, carvão e outros combustíveis 33 39 68
04 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 449 776 3342
05 Siderurgia 107 178 282
06 Metalurgia dos não ferrosos 102 152 372
07 Fabricação de outros produtos metalúrgicos 383 447 3116
08 Fabricação de máquinas e equipamentos (incl. tratores e máquinas rodoviárias) 314 402 2767
09 Manutenção, reparação e instalação de máquinas 306 320 4
10 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material elétrico 257 358 1201
11 Fabricação de aparelhos, equipamentos e material eletrônico e de comunicações 164 195 787
12 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus 64 100 364
13 Fabricação de outros veículos, peças e acessórios para veículos 284 356 1503
14 Serrarias e fabricação de artigos de madeira e do mobiliário 429 439 3740
15 Indústria de papel e gráfica 383 630 2689
16 Indústria da borracha 146 163 625
17 Produção de elementos químicos não petroquímicos ou carboquímicos 211 308 730
18 Refino de petróleo e indústria petroquímica 162 264 313
19 Fabricação de produtos químicos diversos 297 446 1191
20 Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria 196 376 1040
21 Indústria de transformação de material plástico 277 304 1637
22 Indústria têxtil 608 662 1916
23 Fabricação de artigos do vestuário e acessórios 258 307 3162
24 Fabricação de calçados e de artigos de couro e peles 367 356 1700
25 Indústria do café 192 169 259
26 Beneficiamento de produtos de origem vegetal, inclusive fumo 553 657 1213
27 Abate e preparação de carnes 205 275 748
28 Resfriamento e preparação de leite e laticínios 370 872 1215
29 Indústria do açucar 80 104 217
30 Fabricação e refino de óleos vegetais e de gorduras para alimentação 123 161 221
31 Outras indústrias alimentares e indústria de bebidas 540 718 2684

Total 8120 10803 40521

APÊNDICE 4

NÚMERO DE UNIDADES LOCAIS (ULs) CONSTANTE NO BANCO DE DADOS ORIGINAL                         

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA (ANOS SELECIONADOS)
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