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Resumo: As exportações brasileiras ocorrem segundo os moldes
neoclássicos do comércio internacional, regidas tanto pela
concorrência imperfeita - ganhos de escala de produção - quanto
pelas exportações cujos produtos apresentam-se em concorrência
perfeita, aproximando-se de vantagens comparativas do modelo de
Hecksher-Ohlin. O país apresenta papel ativo no comércio intra-
indústria, com uma participação crescente nas exportações de
produtos intensivos em capital e tecnologia e, ao mesmo tempo, uma
parte significativa de sua pauta de exportações é de commodities
agrícolas. Para ampliar a participação de bens diferenciados, que
dependem de ganhos de escala de produção, de forma que o país não
dependa da demanda de commodities agrícolas e minerais, são
necessários investimentos e políticas complementares ao
desenvolvimento da indústria brasileira.
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Introdução

As exportações brasileiras de produtos intensivos em capital e
tecnologia têm demonstrado crescimento e pioneirismo em determinadas
áreas, como a indústria aeronáutica. No entanto, não há incentivos
financeiros, sociais ou políticos para que esse desenvolvimento e avanço
tecnológico ocorram em longo prazo, e o que se percebe são as exportações
em grande volume dos produtos em cujos setores o Brasil apresenta
vantagens comparativas, tais como as commodities agrícolas e minerais.
Ainda assim, o país continua participante, embora em pequena escala, das
exportações de manufaturados em nível mundial.

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como acontece a
inserção do Brasil na economia mundial por meio do seu comércio externo.
Segundo Robert Gilpin (GILPIN, 2002), durante toda a história os fatores
econômicos têm desempenhado um papel importante nas relações
internacionais. Na política externa, os objetivos, os recursos e os instrumentos
econômicos foram sempre elementos significativos nas disputas entre grupos
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políticos. Nos últimos séculos cresceu a interdependência das economias
nacionais, em virtude do aumento dos fluxos de comércio e do intercâmbio
financeiro e tecnológico. Também houve uma crescente percepção de que o
Estado pode influenciar as forças dos mercados, ao determinar a natureza e a
distribuição dos direitos de propriedade, assim como as regras que regulam a
conduta econômica (GERTH e MILLS, 1946, apud GILPIN, 2002, p.27).

Em suma, Estado e mercado interagem para influenciar a distribuição
de poder e riqueza nas relações internacionais. Uma das maneiras de atuação
do Estado no cenário internacional é por meio do comércio, podendo
participar deste pelo livre comércio ou pelo protecionismo. O
posicionamento de um Estado frente ao comércio internacional dependerá
de seu contexto interno e de como seus fatores produtivos e econômicos
estão alocados.

Neste sentido, este trabalho traz uma breve abordagem da inserção do
Brasil no comércio internacional, bem como a composição das exportações
brasileiras após a liberalização da economia na década de 1990.

Teoria neoclássica do comércio internacional

O comércio internacional brasileiro pode ser analisado por meio da
teoria neoclássica do comércio internacional, visto que tal abordagem
relaciona-se estreitamente com a problemática das exportações de produtos
intensivos em tecnologia e capital. Para tanto, serão expostos os principais
conceitos relativos ao comércio internacional baseado nas vantagens
comparativas somado aos ganhos de escala de produção.

Inicialmente, torna-se pertinente a exposição de algumas idéias
desenvolvidas por David Ricardo em sua obra Principies ofPolitical Economy
and Taxation (1817), que demonstra o benefício mútuo do comércio
internacional partindo da lei das vantagens comparativas:

Sob um regime de comércio perfeitamente, livre, cada país dedica
naturalmente seu capital e seu trabalho às atividades mais vantajosas
para ambos. Essa busca da vantagem individual articula-se
admiravelmente com o bem universal do conjunto. Ao estimular a
indústria, recompensar o engenho e empregar de modo mais eficiente os
poderes peculiares oferecidos pela natureza, ela distribui o trabalho de
forma mais eficiente e mais econômica; ao mesmo tempo, ao aumentar a
massa geral da produção, difunde os benefícios gerais, e une, por um laço
comum de interesses e intercâmbio, a sociedade universal das nações em
todo o mundo civilizado. É esse o princípio que determina que a França e
Portugal fabricarão vinho, que o milho será cultivado na América e na
Polônia, e que máquinas e outros produtos serão manufaturados na
Inglaterra. (RICARDO, 1871, apud GILPIN, 2002, p.196).

As vantagens comparativas como fontes de comércio internacional
podem ser percebidas nas relações econômicas que a Inglaterra mantinha
com Portugal, especificamente quando os dois países estabeleceram um
tratado reservando exclusividade de comercialização de vinhos por parte de
Portugal, e manufaturados - tecidos - pela Inglaterra. Neste caso, Portugal,
como produzia vinho com maior eficiência comparado à Inglaterra,
exportava este produto a este país; do mesmo modo, a Inglaterra, pioneira
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na produção de produtos manufaturados, comercializava-os com Portugal.
Nesse cenário do comércio internacional as colônias da América Latina
inseriram-se neste contexto no molde ricardiano das vantagens comparativas.
A principio, o Brasil especializou-se na produção de açúcar extraído da cana, depois
no café e minérios. Ou seja, possuía vantagens comparativas principalmente nos
produtos agrícolas e recursos naturais.

De acordo com Krugman e Obstfeld (2001), as vantagens comparativas
que uns países apresentam em relação a outros são devidas à abundância relativa
dos fatores de produção e à tecnologia da produção, que influenciam a
intensidade relativa com a qual diferentes fatores são usados na produção de
bens distintos. Teoricamente, um país tem vantagem comparativa em certo
produto se possui um custo de oportunidade menor (eficiência maior) naquele
produto em relação a um outro país. Isto é, o custo de se produzir um bem,
utilizando-se os mesmos recursos na produção de outro bem. Deste modo, dois
países podem se beneficiar do comércio internacional mesmo que um deles seja
mais produtivo em ambos os setores. Em geral, uma economia tende a ser
relativamente eficaz na produção de bens que são intensivos no fator com o
qual o país é relativamente bem dotado. Neste sentido, exportará estes bens
cuja produção é intensiva em fatores com os quais o país é favorecido em
abundância. Esta é a premissa básica do modelo Hecksher-Ohlin.

Exemplificando, uma economia produz dois bens, cuja produção requer a
utilização de dois insumos com ofertas limitadas. Para escolher qual insumo
utilizará em sua produção, o produtor analisará a relação entre os preços dos
fatores. Assim, para uma dada razão salário-renda (w/r), a produção de alimentos
utilizará uma razão terra-trabalho (T/L) mais alta, sendo, portanto, a produção de «
alimentos terra-intensiva e a produção de tecidos trabalho-intensiva.

Esse modelo propõe que o comércio internacional entre os países levaria a
uma convergência dos preços relativos dos bens por eles comercializados e,
conseqüentemente, a uma convergência também no preço dos fatores de
produção. Isto porque, utilizando-se o exemplo acima, o preço relativo do tecido
aumenta no país exportador deste produto e declina na economia do país
importador, estabelecendo, assim, um novo preço relativo mundial. Deste modo,
um dos países se tornará exportador de tecidos, já que o aumento do seu preço
relativo incentiva um incremento na produção deste bem e a um declínio em seu
consumo relativo, e importador de alimentos, pois o preço do mercado
internacional desse bem é menor que seu preço relativo internamente. Este
pensamento pode ser aplicado no caso do país importador de tecidos e exportador
de alimentos. Do mesmo modo, chega-se à equalização dos preços dos fatores de
produção considerando-se que, no caso da exportação de tecidos, que é trabalho-
intensiva, está implícita a exportação de mão-de-obra; e no caso da exportação de
alimentos, ocorre a exportação indireta do uso da terra.

Entretanto, quando ocorrem mudanças nos preços relativos dos
produtos há efeitos intensos na distribuição de renda. Caso haja um
aumento no preço do tecido em relação ao do alimento, aumentará a renda
dos trabalhadores, e conseqüentemente seu poder de compra pelo aumento
dos salários reais, relativamente à dos donos de terra. Se houver um aumento
na oferta de terra, por outro lado, haverá uma expansão das possibilidades
de produção desproporcional na direção de alimentos, enquanto um
aumento na oferta de mão-de-obra expande a produção de forma
desproporcional na direção de tecidos. (Figura 1.1).
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Figura 1.1 - A Alocação de Recursos

Crescente

Fonte: KRUGMAN, P.R.; OBSTFELD, M. Economia Internacional: Teoria e Política. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 5 cd.. 2001, p.75.

Os lados da caixa medem as ofertas totais de mão-de-obra (eixo horizontal) e terra (eixo vertical)
na economia. Os insumos na produção de tecidos são medidos a partir do canto inferior
esquerdo; os insumos na produção de alimentos, a partir do canto superior direito. Dada a
proporção terra/mão-de-obra na produção de tecidos, TT/ LT, a utilização de recursos na
indústria de tecidos deve estar sobre a linha OTT, que é uma linha desenhada a partir da origem
com a inclinação TT/ LT. Similarmente, a utilização de recursos na indústria de alimentos deve
estar sobre a linha OAA. Por essa razão, a alocação de recursos pode ser interpretada a partir do
ponto l, onde essas linhas se interceptam,

No entanto, o modelo de vantagens comparativas apresenta alguns
problemas: prevê um grau de especialização extremo por não levar em conta os
outros fatores de produção, as práticas de política comercial e a presença de
custos de transporte; assume que o comércio internacional não tem efeito na
distribuição de renda dos países; não leva em conta o papel da diferença de
recursos entre os países e ignora o papel da economia de escala como uma causa
do comércio internacional (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001).

No fim do século XIX e no século XX a teoria clássica do comércio foi
modificada para que tratasse dos problemas citados. Neste sentido, os autores
neoclássicos acrescentaram à teoria o custo do transporte, admitiram uma maior
mobilidade dos fatores de produção entre os países, e acentuaram a importância
das vantagens de escala de produção como instrumento para explicar o
comércio. Essa reformulação neoclássica ficou conhecida como a teoria ou o
modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson do comércio internacional, e é a posição
padrão dos economistas liberais na década de 1980. A teoria sustenta que a
vantagem comparativa de um país é determinada pela abundância relativa e pela
combinação mais lucrativa dos seus vários fatores de produção, tais como capital,
trabalho, recursos naturais, capacidade administrativa e tecnologia (...). A teoria
moderna do comércio tornou-se assim mais fluida, dinâmica e abrangente do
que a teoria clássica das vantagens comparativas (GILPIN, 2002, p.197-198).
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A partir deste conceito de "combinação mais lucrativa de fatores" observa-se
a presença das economias de escala, as quais têm demonstrado grande influência no
funcionamento tanto do comércio internacional, quanto na formação de blocos
econômicos, e têm desempenhado a função de forças motrizes para o
desenvolvimento do comércio em determinados países. Os ganhos de escala de
produção servem de incentivo ao comércio internacional, pois, basicamente,
quando se dobra a quantidade de insumos utilizados na produção de uma
determinada indústria, mais que dobra a produção da mesma.

Para se analisar o comércio internacional na presença de economias de escala é
preciso utilizar-se de modelos de concorrência imperfeita, em que cada firma
considera-se formadora de preços, escolhendo, assim, o preço de seu produto. Na
concorrência monopolística, uma indústria contém diversas firmas produzindo
produtos diferenciados. Esta diferenciação assegura que cada firma tenha um
monopólio em seu produto dentro da indústria. Uma firma monopolista opta por
uma produção na qual a receita marginal seja igual ao custo marginal, por ser esta a
produção maximizadora do lucro. E quanto maior for sua produção, menor será o
custo fixo por unidade. No caso de as firmas formadoras de uma indústria serem
simétricas, isto é, a função da demanda e a função de custo serem idênticas para
todas as firmas, quanto mais lucrativa apresentar-se esta indústria, no longo prazo,
mais firmas irão se inserir nesta, até que os lucros do monopólio sejam eliminados
(quando Preço=Custo Médio ou Preço< Custo Médio).

Exemplificando, para se chegar a este equilíbrio de mercado é necessário
determinar o número de firmas nesta indústria e o preço médio por elas cobrado.
A partir desta análise, conclui-se que quanto mais firmas houver na indústria maior
será o custo médio, pois cada uma produzirá menos, e menor será o preço que cada
uma cobrará. Deste modo, quanto mais firmas estiverem presentes na indústria,
mais concorrência cada uma enfrentará, implicando num aumento do Custo Médio
e numa diminuição do preço cobrado por cada uma, até alcançar a situação definida
como lucro zero na indústria. Caso o número de firmas aumentasse, elevando assim
o Custo Médio e diminuindo o preço, as firmas sofreriam perdas e muitas cessariam
suas operações nesta indústria em busca de outra mais lucrativa.

O comércio internacional na presença de economias de escala permite a
criação de um mercado integrado, oferecendo simultaneamente aos consumidores
uma variedade maior de produtos e preços mais baixos. No entanto, não se sabe
onde estarão localizadas estas firmas que compõem o mercado integrado - se no
país local ou no estrangeiro -, gerando, assim, problemas na distribuição da renda.

Em suma, as economias de escala proporcionam aos países um incentivo a se
especializarem e a comercializarem mesmo na ausência de diferença entre eles
quanto a seus recursos e sua tecnologia, já que os custos por unidade são menores
com uma produção maior.

Segundo Krugman e Obstfeld (2001), por causa das economias de escala,
nenhum país consegue produzir toda a variedade de produtos manufaturados por
si só; então, apesar de ambos os países poderem produzir algumas manufaturas,
eles estarão produzindo bens diferentes. É neste contexto que surgem os distintos
tipos de comércio na concorrência monopolística: o comércio interindústrias e o
comércio intra-indústrias. O primeiro baseia-se na troca de produtos de uma
indústria pelos produtos de outra, por exemplo, manufaturas por alimentos. O
segundo refere-se ao comércio de duas vias em produtos diferenciados dentro de
uma indústria, como manufaturas por manufaturas. O comércio intra-indústrias está
presente em economias de escala, e, geralmente, prevalece entre os países similares

Exportações brasileiras de produtos..., Renata Fernandes de Oliveira, p. 127-138 131



em suas razões capital-trabalho, nível de qualificação etc., enquanto o comércio
interindúsrias reflete as vantagens comparativas.

Exemplos de comércio intra-indústria são os produtores de bens intensivos
em tecnologia e capital, que contam com uma abundância relativa destes fatores, os
quais se desmembram em capital para produção, mão-de-obra altamente qualificada
e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), além de apresentarem
ganhos de escala na produção destes bens. Neste sentido, os países que possuem
vantagens na comercialização destes bens são os países industrializados,
denominados como países do primeiro mundo. Entretanto, países em
desenvolvimento, como o Brasil, vêm apresentando grande competitividade e até
inovação em certos produtos intensivos em tecnologia. Esta situação otimista,
porém, não se estende no longo prazo já que os países em desenvolvimento não
possuem investimentos pesados em P&D e contam com mão-de-obra barata e
desqualificada, em sua maioria.

Nosso estudo desenvolvido trata desta controvérsia por que passam os países
em desenvolvimento, especificamente o Brasil: embora muitas vezes julgados
exportadores de produtos primários, estes conseguem competir
internacionalmente com seus produtos intensivos em tecnologia, mesmo não
apresentando abundância relativa do fator nem mesmo economias de escala.

A escolha da teoria neoclássica do comércio internacional como abordagem
metodológica baseia-se, portanto, na utilização e confirmação de seus pressupostos no
atual processo de comercialização entre as nações. A análise a seguir tratará do formato
obtido pelas exportações brasileiras após a liberalização econômica na década de 1990.

Exportações de manufaturados após a liberalização econômica da década de 1990

Em princípio, pode-se observar (Tabela 1) que houve um baixo desempenho
das exportações brasileiras nos anos 90, devido às dificuldades de adequação ao
regime comercial aberto, somado ao macro ambiente inóspito que estava em curso
neste período (MOREIRA e PINHEIRO, 2000). Internacionalmente, assistia-se
ao fim do regime comunista e, posteriormente, às crises da dívida externa dos
países da América Latina, Leste Asiático e Rússia.

Tabela l - Crescimento das Exportações Brasileiras, por Categoria, Valor e Quantum, % - 1990-1999
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Com a abertura econômica no Brasil e, conseqüentemente, a remoção
imediata das barreiras não-tarifárias e a redução de tarifas, os subsídios às
exportações foram eliminados e os incentivos, reduzidos ao mínimo.
Simultaneamente, em 1991 surgiu o Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul),
que entraria em vigor em 1995, impondo uma tarifa externa comum com sete
faixas, que variariam entre 0% e 20%, abrangendo todos os itens, com exceção de
bens de capital, equipamentos de computador e carros. Assim, os produtos
brasileiros passavam a contar com uma maior concorrência internacionalmente.

O crescimento lento das exportações frente à abertura da economia reflete
uma situação comum a outros países que também são submetidos a processos de
liberalização econômica. Inicialmente, os importadores tendem a reagir mais rápido
que os exportadores, pois já contam com redes de distribuição e de informação
internacionais bem consolidadas (MOREIRA e PINHEIRO, 2000). No entanto,
"a reforma comercial permitiu aos exportadores acesso a bens de capital modernos
e a insumos a preços internacionais que, associados a um aumento da produtividade
e a um processo de especialização provocado pelo aumento da concorrência, deram
incentivos mais fortes às empresas brasileiras e melhores condições de penetração
nos mercados internacionais" (MOREIRA e PINHEIRO, 2000, p.ll). Ademais, a
abertura da economia forçaria a desvalorização da taxa de câmbio, resultante do
aumento da demanda por moeda estrangeira, e tornaria os preços dos produtos
brasileiros mais competitivos internacionalmente.

Analisando as exportações brasileiras por fator agregado, em 2004,
observa-se que produtos manufaturados representaram maior participação nas
exportações totais, conforme indica a Figura 1.2, seguido das exportações de
produtos básicos e semimanufaturados. Diferentemente da década de "90, a
participação dos manufaturados a partir do ano 2000 apresentou crescimento
expressivo nas exportações totais.

Figura 1.2 - Exportação por fator agregado participação % (janeiro - dezembro/2004)
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Em relação aos investimentos incididos na indústria brasileira (Tabela 2),
somente após a década de 90 estes se intensificaram. E necessário destacar que
foram destinados a diferentes setores, de maneira desigual: em 1996 e 2002 os
maiores investimentos foram cooptados pela indústria de transformação,
especificamente os setores de alimentos e bebidas, celulose e produtos de papel,
refino de petróleo e álcool, produtos químicos, metalurgia básica e veículos
automotores. Nota-se, também, que de 1996 para 2002 os investimentos na
indústria extrativa aumentaram.

Tabela 02 - Estrutura dos Investimentos Realizados na Indústria Brasileira - 1996 e 2002

Contrapondo estes investimentos aos principais produtos exportados pelo
Brasil em 2004 (Tabela 3), percebe-se que há uma estreita relação entre eles.
Estes produtos foram aqueles que receberam maiores investimentos em 2002,
dentre eles material de transporte, produtos metalúrgicos, complexo soja,
carnes, químicos, petróleo e combustíveis e papel e celulose.
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Tabela 3 - Principais Produtos Exportados - Participação na pauta (%)

(janeiro - dezembro/ 2004 - US$ milhões)

Fonte: Ministério do Desnvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disponível em:
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sccex/balaiica/balComBrasiieira/
semanal/verCompacta2004.ppt>.

O índice de Vantagens Comparativas Reveladas (VCR)1 , sugerido por
NASSIF e PUGA, entre 1996 e meados de 2004, é apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Vantagem Comparativa Revelada segundo Setores da Economia - 1996/2004

1 Cálculo do VCR demonstrado em Anexo (Anexo I).
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Entretanto, pode-se observar, na Tabela 5, em média, os altos índices de
coeficiente de exportação/produção para os produtos dos setores intensivos em
tecnologia, principalmente a partir de 1996 para a fabricação de outros veículos,
que inclui a produção e exportação de novas gerações de aviões pela Embraer.

Tabela 5 - Coeficiente Exportação / Produção (1889 - 1998) (%)
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Assim, fica confirmada a crescente participação brasileira nas exportações
de produtos intensivos em tecnologia, que revela o comércio baseado em altos
índices de especialização e produção em larga escala, deixando para o segundo
plano a tendência em ser exportador de produtos intensivos em recursos
naturais e trabalho.

Considerações finais

A explicação do funcionamento do comércio internacional, especialmente
o comércio Norte-Sul, de acordo com a teoria das Vantagens Comparativas de
David Ricardo e a teoria de Hecksher-Ohlin, apresenta-se latente em países em
desenvolvimento. Isto porque, em sua grande maioria, estes exportam produtos
intensivos em trabalho e em recursos naturais, por apresentarem, de forma
geral, abundância relativa desses fatores de produção e, por conseqüência, baixa
remuneração, o que torna o preço de seus produtos mais baixos em relação aos
outros países. No entanto, com a intensificação do comércio internacional na
década de 1990, devido à abertura das economias em desenvolvimento e à
participação das mesmas na Organização Mundial do Comércio, este processo
apresentou mudanças.

A partir da análise desenvolvida, é possível afirmar que as exportações
brasileiras ainda tendem para os produtos dos setores em que o Brasil possui
vantagens comparativas. No entanto, alguns produtos têm se destacado, como
automóveis, tratores, aviões, motores e peças para veículos, entre outros, e
inaugurado uma comercialização intra-indústria, que não reflete vantagens
comparativas e refere-se a setores intensivos em tecnologia.

Portanto, torna-se explícita a necessidade de investimentos e políticas
complementares ao desenvolvimento da indústria brasileira. Caso contrário, o
país poderá permanecer na posição de exportador de produtos agropecuários de
menor valor agregado.

Anexo

Anexo I - índice de vantagens comparativas reveladas

O índice de vantagens comparativas reveladas (VCR) parte do pressuposto
de que o comércio exterior de um país revela suas vantagens comparativas. A
fórmula utilizada para o seu cálculo no trabalho dos autores NASSIF e PUGA
(2004) foi elaborada por Lafay (1990) e é dada por:

M e Mi são, respectivamente, as importações totais do país e do setor i,
enquanto X e Xi correspondem, respectivamente, às exportações totais do país
e do setor i. O primeiro membro da expressão entre colchetes significa o saldo
comercial efetivo por setor, enquanto o segundo representa o saldo "neutro",
ou seja, o que ocorreria caso a participação de cada produto no saldo comercial
total brasileiro fosse igual a sua participação na corrente de comércio
(exportações mais importações) do país. Assim sendo, o país terá vantagem
(desvantagem) comparativa em determinado setor se o sinal do VCR for
positivo (negativo), ou seja, caso o saldo efetivo seja maior (menor) que o
neutro. Finalmente, tanto o saldo efetivo quanto o saldo neutro são
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normalizados pelo PIB. Como forma de atenuar o efeito monetário da
desvalorização sobre o valor da produção local, os valores para a variável PIB
foram convertidos de reais para dólares, utilizando-se o câmbio real de 2000.
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