
O COMÉRCIO BRASIL-CHINA:
PERFIL E EVOLUÇÃO RECENTE

O comércio bilateral Brasil-China vem passando por

um processo de intensificação extraordinário. Embo-

ra o mesmo venha acontecendo no comércio com

outros mercados emergentes - Rússia, África do Sul

e índia -, a importância adquirida por aquele país tan-

to como fornecedor quanto comprador de produtos

nos últimos anos se tornou bem superior à dos de-

mais, sendo comparável à de certos parceiros tradici-

onais do Brasil. Em 2005, a China foi responsável

pela compra de 5,8% das exportações e pelo forneci-

mento de 8,7% das importações brasileiras totais,

passando a ocupar o terceiro lugar no ranking dos

principais parceiros comerciais brasileiros.

O peso da China no comércio exterior brasileiro re-

sulta do intenso crescimento recente dos fluxos de

mercadorias. Entre 1985 e 2005, o total comercializado

entre os dois países cresceu mais de oito vezes, de-

monstrando um dinamismo superior ao intercâmbio

do Brasil com o resto do mundo2 (cuja corrente de

comércio cresceu 378% no mesmo período). Grande

parte desse crescimento, no entanto, se concentra

no período posterior a 2000, como se vê pelo gráfico

abaixo. Entre 2000 e 2005, o crescimento do comér-

cio com a China superou significativamente o cresci-

mento do comércio total do Brasil. Enquanto a taxa

de crescimento média anual do comércio com a Chi-

na foi de 44,5% para as exportações e 34,4% para as

importações, as exportações totais do Brasil cresce-

ram 16,5% a.a., e as importações, 5,7% a.a. para o

mesmo período.

Relativamente à evolução do comércio exterior total

chinês nos últimos 30 anos, o comércio bilateral Brasil-

China apresentou taxas de crescimento bem inferio-

res. O ritmo de crescimento do comércio exterior chi-

nês se manteve sustentado desde meados nos anos

1980, fazendo com que o peso da China no comércio

mundial passasse de 1,5% para 5,6% das exporta-

ções mundiais entre 1984 e 2002.3 Porém, nos anos

mais recentes, particularmente a partir de 2000, as

importações e, sobretudo, as exportações brasileiras

para a China apresentaram taxas de crescimento

superiores às taxas de crescimento das trocas da-

quele país com o conjunto de parceiros. Como con-

seqüência, o país passou a representar respectiva-

mente 0,6% e 1,5% das exportações e importações

totais chinesas. O peso do Brasil no comércio exteri-

or da China ainda é bastante reduzido, mas a evolu-

ção recente representa um importante avanço relati-

vamente ao início dos anos 1990.4

Tradicionalmente, o saldo comercial bilateral tem sido

positivo para o Brasil. No período 1985-2005, as tran-

sações bilaterais são deficitárias somente entre 1996

e 2000. O saldo bilateral chegou a representar mais

de 20% do superávit comercial total brasileiro em 2001,

mas atualmente (em 2005) ele representa apenas 3%
do superávit total.

O perfil do comércio Brasil-China é bastante peculiar,

se comparado com os fluxos comerciais entre os de-

mais países em desenvolvimento, assemelhando-se

mais ao perfil do comércio do Brasil com os países

do norte.5 Por um lado, as exportações brasileiras

são bastante concentradas em poucos produtos de

baixo conteúdo tecnológico e as importações são re-
lativamente diversificadas, com um grau de elabora-

ção maior e crescente.
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No que se refere à concentração, o indicador de

Herfindal6 mostra que a pauta de exportações brasilei-
ras para a China é a mais concentrada dentre seus 15

principais parceiros: dois grupos de produtos respon-

dem por cerca de 70% das exportações: o complexo

soja e o complexo siderúrgico.

O produto mais exportado pelo Brasil para a China

ilustra fielmente as características das exportações

brasileiras evocadas acima. As exportações de grão
de soja7 foram responsáveis por mais de 25% das

exportações brasileiras em 2005 e têm apresentado

um forte crescimento nos últimos anos. Seu cresci-

mento é explicado sobretudo pela redução das ex-
portações de óleo e resíduos de soja,8 em virtude da

política chinesa de privilegiar as importações dos bens

primários e de beneficiá-los em território chinês. As-
sim, o governo chinês vem investindo na construção

de unidades esmagadoras próximas aos portos.9 Por

conseqüência, as exportações da soja beneficiada sob

forma de óleo e seus resíduos se reduziram em detri-
mento da expansão de grãos de soja.

Como apontam Puga et ai. (2004), as exportações bra-

sileiras de produtos siderúrgicos e do complexo mine-

ral também têm se concentrado nos bens menos ela-

borados, e o fenômeno acima descrito é também ob-

servado em outros setores e complexos industriais.

As importações são menos concentradas e os princi-

pais produtos pertencem a três setores: máquinas e

equipamentos, químicos e têxteis e vestuário. O pri-

meiro grupo de produtos atingiu 46% das importações

brasileiras em 2005, enquanto os outros dois grupos
representaram 14% e 12%, respectivamente.

A evolução do comércio bilateral reflete, em grande me-

dida, a evolução da especialização da economia chi-

nesa, marcada pela tendência a uma crescente sofis-
ticação das exportações e ao crescimento do comér-

cio intra-indústria, através do qual o país vem se espe-
cializando em exportar bens finais e importar bens in-

termediários. As exportações chinesas de bens inten-

sivos em trabalho vêm sendo progressivamente substi-

tuídas por produtos mais elaborados, notadamente

máquinas, equipamentos e produtos eletro-eletrônicos.

Do lado das importações chinesas, além do cresci-

mento das importações desses mesmos produtos,
houve um forte aumento das importações de petróleo e

metalurgia - o que é descrito como o "apetite insaciável

por matérias-primas" (BID, 2005, p.50).10
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Assim, o Brasil tem respondido passivamente aos

"estímulos" dados pela economia chinesa. Como as-

sinalam Machado e Ferraz (2005), "o sucesso expor-

tador e os ganhos brasileiros não parecem refletir uma

estratégia ativa de diversificação e geração de novos

mercados e oportunidades comerciais na China, mas

tão-somente o aproveitamento de oportunidades pro-

duzidas pelo crescimento das importações chinesas,

mediante a elevação da oferta de commodities produ-

zidas no país, especialmente as agrícolas" (p. 114).

CONTEÚDO DE TRABALHO
NO COMÉRCIO BILATERAL

METODOLOGIA: NOTAS INTRODUTÓRIAS

A estimativa do impacto de mudanças no comércio

internacional sobre empregos e salários pode ser re-

alizada basicamente usando-se três metodologias: os

MEGCs (Modelos de Equilíbrio Geral Computáveis),

estimações da demanda por trabalho (em que são

incluídos dentre os determinantes do emprego ou dos

salários) e o cálculo de conteúdo de trabalho do co-

mércio. Os MEGCs são modelos sofisticados que

buscam representar a totalidade das relações econô-

micas de uma ou mais nações. Eles demandam uma

grande quantidade de informações, e o trade-off entre

detalhamento do modelo e quantidade de dados exi-

ge, por vezes, que sejam feitas hipóteses fortes so-

bre elasticidades e/ou outros fenômenos econômicos.

As estimações econométricas da correlação entre co-

mércio e os níveis de salário e/ou emprego, muito utili-

zadas pelos especialistas da área de mercado de tra-

balho, reúnem um vasto leque de equações, bastante

diferentes segundo as bases de dados disponíveis, as

técnicas econométricas e, evidentemente, as especifi-

cações escolhidas. Como mostram os diversos traba-

lhos resenhados em Cortes e Jean (1995), os resulta-

dos são ambíguos e, por isso, inconclusivos quanto à

influência do comércio sobre o mercado de trabalho.

O cálculo de conteúdo de fatores consiste em uma meto-

dologia simples, por meio da qual é estimada a quanti-

dade de trabalho contido nas mercadorias exportadas e

importadas, que corresponderia a empregos gerados nos

setores exportadores e empregos perdidos no setor

concorrente das importações. O cálculo é feito toman-

do-se como base os multiplicadores de emprego nor-

malmente estimados a partir da produção doméstica

(emprego/unidade monetária), sendo aplicado em se-

guida aos fluxos de comércio de um determinado país.

Esse cálculo baseia-se nas técnicas de decomposi-

ção do crescimento do emprego. Partindo das identi-
dades contábeis C = Q -X = M e P - Q / E, em qué

as variáveis representam consumo (C), produção (Q),

exportações (X), importações (M), produtividade (P) e

emprego (E), para determinado setor /, sabe-se que:

Para avaliar o impacto do comércio sobre o emprego,

supomos que o consumo e a produtividade não se al-

teram, e temos, então, que a variação do emprego

corresponde à variação do saldo comercial líquido mul-

tiplicado pelo multiplicador de emprego (inverso da pro-

dutividade). Essa metodologia, como comentado adi-

ante, apresenta diversas limitações, entre as quais está

o fato de que supõe não haver interação entre os diver-

sos termos da primeira igualdade. Para uma descrição
detalhada da metodologia, ver Cruz (1996).

Os coeficientes podem ser diretos ou indiretos, depen-

dendo se é considerado o trabalho associado ao consu-

mo intermediário dos bens através dos coeficientes téc-

nicos fornecidos pelas matrizes de insumo-produto. O

cálculo do conteúdo de fatores pode considerar ou não
dois fatores de produção, dependendo do objetivo do

trabalho. Enquanto o cálculo das intensidades relativas

(mais de um fator) é normalmente utilizado para verifica-

ção do modelo de Hecksher-Ohlin, o cálculo da intensi-

dade de um determinado fator é utilizado para analisar o

impacto de variações no nível de comércio sobre o esto-
que do fator em questão — é o caso da presente análise.

Essa metodologia, embora bastante elucidativa e utili-

zada por diversos economistas,11 apresenta muitas limi-

tações. As primeiras estão relacionadas ao seu caráter

estático. Como aponta Leamer (1996), ela não conside-

ra as mudanças induzidas pelo comércio nos preços,

salários,12 produtividade, composição do comércio e
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consumo, ou seja, desconsidera os ganhos do co-

mércio associados a mudanças nos preços. Ela tam-

bém não leva em conta que a "ameaça" competitiva

do comércio pode exercer efeitos importantes sobre

o mercado de trabalho.

Outras limitações estão associadas a problemas de

mensuração. Wood (1994 e 1995) argumenta que, ao

se usar um coeficiente "médio" de emprego por setor,

negligencia-se a diferença de produtividade entre fir-

mas de um mesmo setor. Segundo ele, a concorrên-

cia dos PEDs não afeta todas as firmas de um mesmo

setor. Como forma de solucionar esse problema, Borjas,

Freeman e Katz (1992 e 1996) propõem o uso de um

coeficiente que reflita o gap tecnológico dos PEDs.13

Outra crítica, levantada por Ojeda etalii (2000), é que

seria incorreto usar os mesmos multiplicadores de

emprego para importações e exportações, pois seria

equivocado achar que os impactos do comércio são

simétricos.14 Discordamos dessa afirmativa se o ob-

jetivo for medir quantos empregos nas firmas nacio-

nais seriam deslocados pela concorrência das impor-

tações. Nesse caso (e apesar da crítica de Wood),

seria razoável supor que todas as empresas nacio-

nais (exportadoras e concorrentes das importações)

utilizem a mesma tecnologia.

Essa metodologia ainda é criticada quando usada para

validação das teorias de comércio, objetivo para o qual

ela é empregada amplamente.15 Dado que estamos

buscando aqui estimar a quantidade de trabalho cria-

da e potencialmente perdida pelo aumento dos fluxos

de comércio entre o Brasil e a China,16 não apresen-

taremos a discussão sobre as limitações desse mé-

todo para validação da teoria da dotação de fatores.17

Apesar de diversos autores apontarem as limitações

dessa metodologia, grande parte deles continua a utilizá-

la devido à facilidade e à simplicidade com que permite

ilustrar os movimentos nas quantidade de emprego.

Como bem dizem Cortes, Jean e Pisani-Ferry (1996, p. 21)

"nevertheless, we consider it a useful benchmarK'.

APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA
E DADOS UTILIZADOS

Para avaliar o impacto do crescimento do comércio

Brasil-China sobre o emprego no Brasil, levamos em

conta o nível de escolaridade dos trabalhadores, que

é uma proxy cara qualificação da mão-de-obra. Isso

se justifica pelo fato de que o tipo de emprego criado

e ameaçado por exportações e importações pode gerar

impactos distributivos diferenciados.

Além disso, o presente cálculo do conteúdo de traba-

lho leva em conta não somente as vendas e compras

de bens finais, mas também o consumo intermediá-

rio. Porém, o conteúdo de trabalho do comércio que

considera o consumo intermediário pode ser calcula-

do de duas maneiras, que produzem resultados agre-

gados semelhantes mas resultados setoriais com sig-

nificados diferentes.

A primeira maneira consiste em calcular o "coeficien-

te indireto" de trabalho e, então, aplicá-lo aos fluxos

de comércio de bens finais, da seguinte forma:

em que E1 é a quantidade de trabalho contida no fluxo

de comércio segundo a primeira fórmula de cálculo;

A corresponde à matriz Leontief de coeficientes téc-

nicos para j setores; n é o vetor de coeficiente direto

de emprego calculado a partir da produção e do em-

prego setoriais (quantidade de trabalho por unidade

produzida, N/Q); l é a matriz identidade que nos per-

mite realizar a multiplicação de n por X; e X é o vetor

de exportações (o mesmo cálculo pode ser feito para

os fluxos de importações e/ou importações líquidas).

Os resultados obtidos dessa forma nos informam qual

o emprego gerado por cada setor exportador. Em ou-
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Text Box
Fonte: LATN, n. 91, p. 3-6, abr / jun. 2007.




