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RESUMO

A intensificação do comércio exterior brasileiro, principalmente das relações
comerciais assimétricas com a China, levanta questões: o aumento do fluxo de comércio entre
Brasil e China tem impactos negativos sobre a produção industrial brasileira? Isto é, para o
país asiático tem-se que o crescimento econômico e das relações comerciais com o exterior é
compatível com a industrialização, então, a reprimarização da pauta exportadora e a
desindustrialização brasileira estariam, de alguma forma, relacionadas ao desempenho da
China? Ou as políticas industriais do Brasil são os responsáveis pela precarização da indústria
nacional, ao invés do comércio internacional? O presente trabalho busca expor e elucidar as
influências do fluxo de comércio entre Brasil e China no parque industrial brasileiro, no
período de 2007 a 2016, de modo a analisar a estrutura de comércio do setor industrial
brasileiro e sua evolução neste mesmo período, definir o padrão de comércio do Brasil com a
China e com o Resto do Mundo identificando a extensão da influência das transações
comerciais com a China na indústria brasileira, e, a partir disso, verificar os efeitos sobre a
produção industrial nacional. O estudo foi feito por meio da análise diferencial-estrutural e,
também, por meio de uma breve análise do panorama nacional, das políticas industriais e do
comércio exterior brasileiros no período de 2007 a 2016. Verificou-se que, a despeito da
importância do comércio internacional para o Brasil, especificamente da relação comercial
entre Brasil e China, possivelmente este não é a principal causa da desindustrialização, baixo
crescimento da produtividade e redução da produção de bens de maior valor agregado.

Palavras-chave:
Análise diferencial-estrutural, Políticas Industriais, Industrialização, Comércio Internacional,
China, Brasil.

ABSTRACT

The intensification of Brazilian foreign trades, especially the asymmetric trade relations with
China, raises questions: do these trade relations hurt the domestic industry? That is, given that
China’s economic growth and international trade relations are compatible with its
industrialization; so would the reprimarization of exports and the deindustrialization of
Brazilian industries be, somehow, related to China’s performance? Or are Brazil’s industrial
policies to blame for the precariousness of domestic industry, instead of its international trade
relations? This work seeks to expose and elucidate the influences that trades between Brazil
and China may have on Brazilian industrial park, analyzing Brazilian industry’s commercial
structure and its evolution from 2007 until 2016, defining the commercial patterns of Brazil
with China and of Brazil with the Other Countries of the World, and identifying the extent of
influence of the trade relations with China in Brazilian industry. This study is made through
the shift-share analysis and exposing a brief review of national panorama, industrial policies
and international trade relations in the period of 2007 to 2016. It was verified that, although
important, It is possibly not the international trades, specifically the trade relations between
Brazil and China, which leads to deindustrialization, low productivity growth and reduction
of higher value added goods production.

Keywords:
Shift-Share analysis, Industrial Policy, Industrialization, International Trades, China,
Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
Com o processo da globalização, um movimento mundialmente difundido e
intensificado desde a década de 1970, foi possível observar uma maior interdependência
entre todos os países, permitindo crescentes avanços nos fluxos internacionais de capital,
tecnologia e comércio (GONÇALVES, 1998). Nesses termos, e dado que no ano de 2007,
o volume de produtos comercializados mundialmente foi de aproximadamente US$ 14
trilhões e que, em 2016, foi de aproximadamente US$ 16 trilhões – nominalmente 1 –
segundo a Organização Mundial de Comércio (World Trade Organization), pode-se
perceber que houve uma expansão dos fluxos de comércio internacional nos últimos anos.
Assim sendo, o período de 2007 a 2016 foi escolhido à luz do crescente fluxo de
comércio exterior brasileiro nesse espaço de tempo, especialmente com seu principal
parceiro comercial desde 2009: a China. De modo a possibilitar a análise desta relação
comercial e de seus impactos no período recente.
A expansão dos fluxos de comércio internacional está fortemente relacionada ao
comércio chinês, que cresceu quase US$ 1,9 trilhões entre 2007 e 2016. E este
crescimento tem relação com a expansão das transações com o Brasil, que aumentou em
US$ 35 bilhões no período, possibilitando uma forte aliança que se expande para além do
âmbito comercial.
A economia chinesa teve, em 1979, uma transição de planejada para economia de
mercado. Deng Xiaoping, o então presidente chinês, abriu o país para empresas privadas,
joint-ventures e investimento estrangeiro em setores intensivos em mão de obra e em que
a China possuía vantagens comparativas. Ao mesmo tempo, o governo fornecia proteção
para empresas de setores chave da economia, de modo que essa estratégia dupla
propiciou

estabilidade

e

crescimento

dinâmico.

Assim,

a

China

progrediu

economicamente e, concomitantemente, teve um rápido crescimento do seu comércio
internacional.
Desde 1979, mas principalmente desde 2001 2 , as exportações chinesas vêm
aumentando quantitativamente, atingindo seu ápice em 2014, US$ 2,34 trilhões, em
termos nominais (United Nations International Trade Statistics Database). Essas
exportações vêm mudando, também, qualitativamente, passando de uma pauta
exportadora de produtos primários – 75% das exportações em 1979 – para produtos
1

A inflação americana possui variação pequena no período de 2007 a 2016, mantendo-se, em média, em
1,84%. Assim, os valores nominais apresentados neste trabalho possuem grande proximidade com os
valores reais, de modo a permitir comparações.
2
Entrada da China na OMC (Organização Mundial de Comércio).
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manufaturados – 95% em 2009 e continuando nessa progressão tecnológica até 2016.
Houve também uma mudança quanto ao tipo de produtos manufaturados: nos anos 1980 e
1990 eram majoritariamente brinquedos, têxteis e produtos de baixo valor agregado e nos
anos 2000 tornam-se, majoritariamente, produtos tecnológicos e de alto valor agregado
(LIN, 2013). Dessa forma, em 2009, sob o governo de Hu Jintao, a China tornou-se a 2ª
maior economia do mundo, ocupando o 1° lugar em exportações, além de tornar-se o
principal parceiro comercial do Brasil.
O Brasil, por sua vez, teve pouca interação com o exterior na década de 1980,
iniciando sua abertura econômica em 1990, o que, juntamente às privatizações realizadas
à época, propiciou um ambiente competitivo e compeliu a modernização do setor privado
brasileiro. Essa Política Industrial e de Comércio Exterior do governo Collor acentuou a
liberalização das importações (CASTRO, 2011). Posteriormente, a adoção do câmbio
flutuante e abolição das formas de controle de importação então vigentes, tanto
quantitativas quanto qualitativas, além da estabilização da moeda e relativo controle da
inflação, possibilitou ao consumidor fazer comparações de preços, potencializando a
concorrência dos importados e compelindo novamente as firmas brasileiras a buscarem
por modernização (GIAMBIAGI, 2011). Tais eventos tiveram impacto direto nos fluxos
de comércio exterior brasileiros, que eram de US$33 bilhões em 1979, aumentaram para
US$ 52 bilhões em 1991, saltaram para US$281 bilhões em 2007 e, por fim, passaram
para US$323 bilhões ao final de 2016, segundo o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC).
Assim, de acordo com o MDIC, em 2008 o fluxo comercial chegou a US$370
bilhões, apesar da crise internacional, com a balança comercial positiva 3 e em 2011
atingiu o maior fluxo, US$482 bilhões. Porém, no período subsequente, houve queda
acumulada do PIB (Produto Interno Bruto), em 2015 e 2016, de 8% e forte aumento do
desemprego (CARNEIRO, 2017). Não há consenso na literatura quanto aos elementos
que levaram à crise, mas na avaliação de Carneiro (2017), uma política macroeconômica
ortodoxa, choques de juros e de câmbio e a piora da crise política têm papel
preponderante na recessão da economia. Contudo, apesar do cenário desfavorável, o setor

3

A balança comercial é a parte da balança de transações correntes que registra todas as exportações e
importações do país. (PINHO & VASCONCELLOS, 1992). Assim, um superávit da balança comercial, ou
balança comercial positiva, ocorre quando os valores das exportações superam os das importações.
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externo brasileiro teve uma menor deterioração do que os outros setores, visto que a crise
culminou numa correção do déficit em transações correntes 4 (CARNEIRO, 2017).
Assim, a abertura traz vantagens e desvantagens, mas acarreta, principalmente, no
estreitamento dos laços comerciais entre os países, o que possibilitou o aumento da
influência da China, por meio do dinamismo econômico articulado com o crescimento da
Ásia, África, América Latina e Europa. Portanto, a liberalização da economia influi
positivamente nas transações entre Brasil e China, cujo fluxo comercial em 1997 era, em
termos nominais, de US$ 2,2 bilhões, saltando para US$ 23 bilhões em 2007 e para US$
58 bilhões em 2016 (MDIC), expressando o estreitamento de laços entre os dois países no
período entre 2007 e 2016. Sendo a demanda chinesa por alimentos, petróleo, minério e
outras matérias-primas parcialmente atendida pelo Brasil e a demanda brasileira por
produtos manufaturados atendida, em parte, pela China. Em contrapartida, as mudanças
na produção chinesa podem causar mudanças estruturais na divisão internacional do
trabalho e nas plantas de produção, devido ao preço das commodities 5 e à pressão
competitiva chinesa sobre os parques industriais (ACIOLY, 2011).
O crescimento da corrente de comércio do Brasil, especialmente com a China,
impacta diretamente a produção nacional, assim como a produção regional. Portanto,
alguns setores se beneficiam com a possibilidade de novos mercados consumidores, o que
estimula a produção nacional; no entanto, outros sofrem efeitos negativos, dado a perda
de mercado devido à concorrência dos produtos externos, o que pode inibir a produção
nacional. Diante do exposto, objetiva-se avaliar os efeitos do crescimento dos fluxos de
comércio brasileiro sobre a produção industrial do Brasil.
O presente trabalho encontra-se dividido em três seções, além desta introdução e
da conclusão. A primeira seção traz um breve resumo histórico do período, mostrando a
conjuntura brasileira, as políticas industriais aplicadas e as alianças comerciais feitas no
cenário internacional, em especial a aliança com a China. Ainda nesta seção, é
4

De acordo com o modelo da ONU, as transações correntes (também chamada de Balanço de Transações
Correntes ou de Saldo em Conta Corrente) são um saldo do Balanço de Pagamentos que engloba a Balança
Comercial (importações e exportações free on board [FOB], isto é, o comprador assume os custos e riscos
do frete), as Transferências Unilaterais (doações) e a Balança de Serviços (seguros, fretes e renda líquida de
fatores externos). Se os valores CIF (cost, insurance and freight – em que o fornecedor assume os custos e
riscos do frete–) das importações forem superiores aos das exportações, há déficit no Balanço de
Transações Correntes. Nas contas nacionais, isso representa uma poupança externa positiva, em termos
reais, pois entraram no país mais bens e serviços do que saíram. Por outro lado, há um saldo negativo em
termos financeiros, já que saiu mais moeda no país do que entrou. (PINHO & VASCONCELLOS, 1992)
5
Assume-se, neste trabalho, que commodities são bens diretamente originados da natureza – como
minérios, petróleo, produtos agropecuários, florestais, e seus derivados – sofrendo, em algum grau,
processamento industrial.
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apresentada uma revisão de literatura, abordando o comércio internacional e políticas
industriais, assim, são levantados os principais argumentos que delineiam e embasam as
principais variáveis que a literatura aponta como influenciadoras da indústria no Brasil.
Na segunda seção é possível ver as variáveis utilizadas e suas fontes de dados, período de
análise e métodos utilizados na geração dos resultados alcançados.
Por fim, na terceira seção encontram-se os resultados obtidos e suas
interpretações, são expostos os padrões de produção e de comércio internacional dos
estados brasileiros, fazendo-se um recorte dos principais estados produtores, exportadores
e importadores, sendo exposto, também, o padrão de comércio dos estados selecionados
com a China.

1.1. HIPÓTESE
O crescimento do fluxo de comércio entre Brasil e China tem influenciado
negativamente a produção industrial brasileira, no período entre 2007 e 2016.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. GERAL
Este trabalho tem como objetivo geral analisar as influências do fluxo de
comércio entre Brasil e China no parque industrial brasileiro, no período de
2007 a 2016.

1.2.2. ESPECÍFICO
i. Analisar a estrutura de comércio do setor industrial brasileiro e sua
evolução no período entre 2007 e 2016;
ii. Definir o padrão de comércio do Brasil com a China e o Resto do Mundo;
iii. Considerar os fluxos de comércio com a China e o Resto do Mundo,
verificando os efeitos sobre a produção industrial nacional.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O comércio exterior sempre teve papel preponderante na economia brasileira, em
razão do perfil primário-exportador (DE OLIVEIRA, 2015). Isto posto, desde os anos
1990 a economia brasileira está se integrando paulatinamente à economia dos países
desenvolvidos. No mesmo período, no cenário internacional, há a fragmentação
geográfica das etapas produtivas, originando as cadeias globais de valor e, com elas, a
intensificação da concorrência (CARNEIRO, 2017).
Apesar da abertura econômica, o setor exportador teve um desempenho fraco na
década de 1990, de modo que o setor de manufaturados foi o que mais perdeu dinamismo
nas exportações brasileiras. Em contrapartida a esse movimento de autonomia da política
comercial dos anos 1990, a partir de 2003 inicia-se um período de maior intervenção do
Estado na economia, com medidas de incentivo e proteção às indústrias nacionais. Nesse
período houve um acréscimo preponderante nas exportações – devido ao aumento das
exportações teve forte influência da valorização das commodities, a partir de 2003 – mas
não houve, contudo, modificações qualitativas notáveis na pauta exportadora. Os modelos
de acordo bilaterais de livre comércio negociados com os maiores parceiros comerciais
do Brasil consistiam em transações assimétricas. Assim sendo, o Estado promoveu
investigações antidumping6, com o intuito da defesa comercial, combate à circunvenção e
à falsa declaração de origem como resposta à alta competitividade dos produtos
importados (principalmente da China) no mercado brasileiro. Logo, é perceptível que o
Estado vem adotando medidas protecionistas. Não objetivando, porém, por meio das suas
políticas, a melhoria tecnológica dos produtos industrializados exportáveis para o
mercado internacional (DE OLIVEIRA, 2015).
A transformação do modo de produção gera o núcleo endógeno industrial no centro e,
a partir disso, há incrementos exorbitantes dos fluxos de comércio internacional, o que
gera a divisão internacional do trabalho. Essa divisão favorece a acumulação de capital
nos países desenvolvidos e faz com que o excedente gerado na periferia (Sul7) vá para o
centro (Norte 8 ). Então, segundo Furtado (2000), a evolução do capitalismo pode ser
analisada a partir de duas etapas: o desenvolvimento no centro e a expansão das
6

Exportar produtos a preços inferiores ao praticado no mercado interno, objetivando conquistar maiores
parcelas de mercado ou dar vazão ao excesso de produção.
7
Países em desenvolvimento
8
Países desenvolvidos
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atividades para fora do centro. O desenvolvimento no centro, caracterizado pela expansão
das atividades nos países desenvolvidos, gera a expansão do comércio, visto que os países
subdesenvolvidos compram seus produtos finais. Por outro lado, a expansão das
atividades para fora do centro se caracteriza pela consolidação de um mercado de fatores
de produção – insumos e matéria-prima – na periferia, ou seja, a divisão internacional do
trabalho. Assim, a divisão internacional do trabalho é fundamentada a partir da difusão do
progresso técnico e da teoria das vantagens comparativas (FURTADO, 2000).
Nessa conjuntura, Prebisch (2000) salienta que os ganhos de produtividade do
progresso técnico por parte do livre comércio não acontecem por causa da dualidade
Norte-Sul, mas devido à divisão internacional do trabalho, acumulação de capital e o
modo de produção capitalista incipiente no centro. Esse sistema centro-periferia gera
deterioração dos termos de troca, isto é, gera uma queda de longo prazo dos preços dos
produtos primários exportados em relação ao aumento relativo dos preços dos produtos
industrializados importados pelos países da periferia. E, por isso, não há ganhos
igualitários do progresso técnico no comércio internacional. Um dos fatores que explicam
esta deterioração dos termos de troca é a elasticidade-renda da demanda, pois, conforme a
renda da população aumenta, há maior demanda por industrializados e menor demanda
por produtos primários como proporção da renda (demanda pouco elástica em relação à
renda). Dessa forma, ao entrar no livre comércio, os países em desenvolvimento têm
ganhos menores do que os desenvolvidos. Não há ganhos igualitários, apenas persistentes
desequilíbrios do Balanço de Pagamentos para os países do Sul, devido à deterioração
dos termos de troca (PREBISCH, 2000).
Isto posto, o aumento da relação com a China, um país do ―Sul‖, em teoria
significaria o abandono da submissão aos países centrais, mas essa relação demonstra que
o fato da comercialização ser com um país em desenvolvimento não significa que há
simetria no comércio. Segundo Mendes (2010): ―Para alguns líderes, a presença chinesa é
particularmente bem-vinda, constituindo uma alternativa ao relacionamento com os
países ocidentais, desafiando os interesses europeus e transatlânticos nessas regiões‖.
Portanto, a parceria Sul-Sul entre Brasil e China traz vantagens para o Brasil no que tange
às exportações de commodities, mas também pode trazer efeitos desfavoráveis, visto que
as exportações chinesas consistem em itens cada vez mais sofisticados e abrangentes,
roubando parcelas de mercado, como destacado por Hiratuka:
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―A consolidação da china como grande produtora e exportadora de produtos
manufaturados com certeza cria desafios e oportunidades para todos o países,
em especial os países em desenvolvimento que possuem uma estrutura
industrial relevante como é o caso do Brasil. Em termos de oportunidades, é
importante lembrar que com certeza a expansão chinesa teve influência sobre o
ciclo recente de expansão dos volumes e dos preços das commodities agrícolas,
minerais e metálicas no comércio mundial. [...] No entanto, se a China vem
exercendo efeitos diretos e indiretos favoráveis sobre as exportações
brasileiras, é verdade também que o fato dela ter se tornado uma exportadora
relevante de uma gama cada vez maior de produtos manufaturados pode ser
interpretado como uma ameaça importante. [...] Outro grupo relevante de
ameaças está relacionado à entrada dos manufaturados chineses em mercados
para os quais o Brasil é tradicional exportador [Mercosul, Aladi e Nafta]. Essa
ameaça torna-se ainda mais crível em um cenário de desaceleração ou recessão
no mercado dos EUA, tornando as empresas chinesas ainda mais agressivas em
outros mercados.‖
(HIRATUKA, 2009, p. 2-3)

Logo, com os processos de globalização e, mais recentemente, das cadeias globais
de valor, as indústrias tornaram-se fortemente interconectadas. De maneira a fomentar a
competição no comércio internacional (DE OLIVEIRA, 2015). Segundo Fernando
Henrique Cardoso (FHC), o mundo está convergindo para uma ―coexistência
competitiva‖ de duas potências produtivas: EUA e China (SINGER, 2016). Todavia, as
políticas comerciais voltadas para a proteção das indústrias domésticas limitam a
integração da indústria brasileira com o mercado mundial (DE OLIVEIRA, 2015).
Desse modo, a expressiva competitividade das economias do Sul se dá via preços
e baseia-se numa alta elasticidade-preço da demanda, como apontado por Salama (2012):
―La fuerte competitividad de las economías emergentes, en particular las asiáticas, se
debe a su capacidad para ofrecer mercancías a un precio más bajo, y se basa entonces
en una elevada elasticidad del precio de la demanda‖ (SALAMA, 2012, p. 36). Portanto,
quanto maior a diferença dos preços, maior a parcela de mercado das empresas que
oferecem os menores preços. Porém, não só de preços consiste a competitividade nos
mercados externos, também são fatores preponderantes o setor da indústria, sua
densidade e sua capacidade de responder a um aumento das demandas interna e externa.
Assim, o objetivo dos países é inserir-se no mercado de produtos de maior valor
agregado, visto que proporcionam uma rentabilidade maior e mais constante:
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―En general, la penetración en los mercados extranjeros empieza con produtos
sencillos cuya elasticidad precio de la demanda es fuerte. Sin embargo, la
inserción internacional sólo puede ser positiva y duradera si la especialización
se lleva a cabo después em produtos más sofisticados con alto contenido
tecnológico. Estos produtos com fuerte elasticidad precio y con fuerte
elasticidad ingresso de la demanda son los que registran la progressión más
constante de la demanda mundial.‖
(SALAMA, 2012, p.40)

Portanto, firmas de produção intensiva em capital e que importam seus insumos –
equipamentos e bens intermediários – possuem uma rentabilidade maior e uma demanda
mundial mais constante, principalmente quando formadoras de preços (price makers). Por
outro lado, firmas de produção intensiva em mão de obra e que utilizam de insumos
locais – quando não protegidas pela falta de oferta estrangeira – possuem menor
rentabilidade e estão mais suscetíveis às variações do mercado, principalmente quando
são tomadoras de preços (price takers). (SALAMA, 2012)
Dado que, como descrito anteriormente, há um movimento de divisão
internacional do trabalho – explicitado pelo superávit brasileiro das commodities – e que
exportar produtos de maior valor agregado é do interesse de todas as nações no mercado
mundial devido à rentabilidade e estabilidade da demanda, tem-se que a abertura
econômica pode proporcionar ganhos expressivos, desde que acompanhada por
estratégias industriais, como observado na China.
Quando as forças de mercado estabelecem livremente os preços e os
investimentos, há a possibilidade dos recursos serem direcionados para o setor
agropecuário, promovendo ―reprimarização‖ e ―desindustrialização precoce‖. Portanto, a
fim de viabilizar a recuperação e crescimento da indústria, o Estado deve intervir em
várias instâncias – como infraestrutura, educação, política de subsídios direcionados,
medidas protecionistas temporárias e orientadas, entre outras políticas industriais –
gerando externalidades positivas para as firmas:
Para que un producto competitivo se pueda vender es necessario que el estado
y la capacidad de la infraestructura, el nivel educativo y el acceso a la energia
construyan externalidads para las empresas exportadoras. Si hacen falta o si
son insuficientes, se convierten entonces en externalidades negativas para
dichas empresas, y eso limita su capacidad exportadora. Es em parte el caso
de Brasil, cuyas – insuficientes – inversiones en infraestructura son un factor
de elevación de sus costos.
(SALAMA, 2012, p. 39)
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Portanto, numa economia aberta, a existência de um Estado estrategista voltado
para o avanço industrial inibe os efeitos do livre comércio, no sentido de intervir nos
efeitos dos interesses estrangeiros sobre a indústria nacional. Propiciando a intensificação
tecnológica e as mudanças necessárias para a diversificação da pauta exportadora. Porém,
a mudança nas políticas públicas encontra barreiras no cenário nacional devido a
conflitos de interesses de grupos econômicos e sociais – de maior ou menor influência
sobre o interesse geral –, o que pode não culminar nos resultados esperados. (SALAMA,
2012)

2.1.CONJUNTURA BRASILEIRA
Como relatado por Singer (2016), em 2011, a 2ª fase da crise financeira
internacional afeta a economia mundial e, por conseguinte, a economia brasileira. No
mundo inteiro passa a haver fuga em massa para títulos norte-americanos e alemães,
rebaixamento da dívida pública dos Estados Unidos (Standard & Poor’s), turbulência nas
principais bolsas e pânico nas mesas de operação financeira. As nações europeias
credoras impõem conduta recessiva aos devedores, provocando redução geral e
prolongada das atividades na zona do euro. O contracionismo contamina o resto do
mundo e, em 2012, a China diminui igualmente as taxas de expansão. Reduzindo o
crescimento mundial de 4,1% (2000-2008), em média ao ano, para 2,9% (2009-2014).
A exemplo do que havia feito anteriormente – busca por meios para alavancar o
crescimento com o PAC, em 2007; em 2008, a preponderância dos bancos públicos na
indução da iniciativa privada; e em 2009 e 2010, a incorporação de incentivos fiscais
seletivos aos instrumentos disponíveis, o Estado passa a ter um horizonte maior de ações
– o governo brasileiro procurou sustentar o ritmo de crescimento local para diminuir os
impactos da crise mundial sobre o Brasil, usando a oportunidade para colocar em prática
a ―nova matriz‖.
A nova matriz consistiu em um conjunto de políticas, inclusive políticas
industriais – Plano Brasil Maior, Programa de Investimento em Logística e infraestrutura,
Reforma do setor elétrico e Proteção ao produto nacional. Outra medida foi, em 2013, a
redução do preço da eletricidade, que atendeu a indústria e a população simultaneamente,
em especial à população mais pobre. Porém, a força política do governo começou a
decair quando a inflação mostrou forte resiliência. Assim, os investidores passaram a
apostar na alta dos juros, prejudicando os avanços feitos pela nova matriz. Então, a
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Fazenda buscava fazer a economia crescer e o Banco Central, em movimento contrário,
apostava na contração da economia. Resultando na ausência do crescimento dos
investimentos e um crescimento do PIB de menos de 1% (em 2012).
Assim sendo, há quatro fatores preponderantes para explicar o recuo
desenvolvimentista e o deslocamento da burguesia industrial – paulatinamente saindo da
coalizão produtivista para a rentista – segundo Singer (2016): i. As incertezas da
economia brasileira propeliram as classes industrial e financeira a se engendrar em
atividades rentistas (investimentos seguros e com alta liquidez); ii. Taxas de desemprego
baixas e o aumento real do salário (estimuladas pelo governo) trazem prejuízos aos
industriais; iii. Relações entre burguesia nacional e capital internacional se modificam a
partir da crise de 2008; e iv. Diante do fracasso da política industrial e do baixo
crescimento econômico, várias classes (de distintos interesses) se associaram contra a
administração da presidente Dilma (2011-2016), sob aspectos anti-intervencionistas e
anticorrupção.
Portanto, a nova matriz econômica constituiu-se de desobstrução de caminhos
para a retomada industrial, esforços pela industrialização integral, crença no papel
indispensável do planejamento, desconfiança em relação às forças espontâneas do
mercado, decisão por parte do Estado de quais setores devem se expandir e o papel
público no financiamento dessa expansão. Apesar disso, a indústria não se desenvolveu
suficientemente para suprir a demanda nacional, de modo que a economia brasileira
continuou dependente das importações, principalmente da China.

2.1.1. RELAÇÃO COM A CHINA9
Antes da surpreendente expansão comercial chinesa, a China era apenas um país
distante, sem muita importância para a economia brasileira. Mas, com o crescimento
vertiginoso de sua economia, impulsionado pela inserção no mercado internacional –
entrada na OMC (Organização Mundial de Comércio) em 2001 – as exportações e
importações chinesas aumentaram exponencialmente, gerando grandes impactos no
comércio internacional e, em especial, no comércio com o Brasil, dado a aliança dos
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e uma das principais características

9

Seção baseada em BRASIL, Ministério das Relações Exteriores.
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da política externa do governo do presidente Lula (2003-2011): ―a busca do
fortalecimento das relações com países emergentes e em desenvolvimento‖ (CEPALUNI,
2007).
Brasil e China já possuíam relações e acordos comerciais desde a década de 1970,
como o Acordo Sino-Brasileiro para o Transporte Marítimo (1979), o Protocolo de
Cooperação sobre Indústria de Ferro e Aço (1985) e a Parceria Estratégica (1993), mas
somente a partir dos anos 2000 percebe-se a intensificação do comércio entre os dois
países. Assim, em 2012 elevam-se as relações bilaterais à condição de ―parceria
estratégica global‖ com a assinatura de um acordo de ―swap‖ de moedas, num montante
de US$ 30 bilhões, reservado para impulsionar o comércio bilateral e/ou fortalecer as
reservas em tempos de crise. Em 2014, 56 acordos/instrumentos bilaterais são firmados e
em 2015 é criado o Fundo Brasil-China de Cooperação para a Expansão da Capacidade
Produtiva, estreitando cada vez mais os laços entre os dois países.
A China, juntamente de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul (BRICS), constitui os
mercados emergentes desde 2009. A iniciativa do BRICS visa trazer estabilidade para os
mercados globais por meio da interconexão entre as economias emergentes, contando –
desde 2016 – com o NDB (Novo Banco de Desenvolvimento) para financiar projetos de
infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Assim, o desenvolvimento chinês visa
trazer benefícios para o bloco por meio do comércio sul-sul.
Concomitantemente e, em parte, devido ao bloco, a China tornou-se o maior
parceiro comercial do Brasil, além de um dos mais importantes investidores da economia
brasileira. Portanto, no sentido da promoção do comércio sul-sul, os fluxos têm se
intensificado, mas mantendo a tendência de fornecimento de recursos naturais –
originários do Brasil – para a China, enquanto a China fornece produtos manufaturados
para o mercado brasileiro.
Assim, o Brasil exporta para a China principalmente soja, minério de ferro e
petróleo (commodities) e importa principalmente produtos finais como eletrônicos,
equipamentos de telefonia, máquinas e produtos químicos. Tal fluxo comercial é
assimétrico e, por isso, em 2012, houve um acordo de ambas as partes para promover
uma maior simetria nessa relação comercial, na ocasião da perpetuação da ―Parceria
Estratégica Global‖, de modo a amplificar e diversificar a pauta exportadora brasileira,
incentivando a exportação de produtos de maior valor agregado.
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Tanto a China como o Brasil dedicam aproximadamente 1% do seu PIB à
pesquisa e desenvolvimento (P&D), porém o crescimento chinês é mais acentuado do que
o brasileiro, apesar do Brasil contar com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Isso de dá, pois o crescimento da produtividade chinesa
advém de outras práticas mais agressivas, como uma abordagem arrojada quanto aos
direitos de propriedade intelectual, baixa apreciação da moeda e sua capacidade de
vender produtos manufaturados a preços muito baixos.

2.2. INDÚSTRIA CHINESA10
A China pré-reformas era um país majoritariamente rural, com apenas 17% da
população em áreas urbanas, num sistema em que o governo ditava as regras do comércio
exterior, restringindo as importações de tal modo a privar a população geral dos produtos
estrangeiros. As reformas econômicas chinesas, que se iniciaram em 1978, incentivaram
a entrada de investimentos estrangeiros na China, mas de modo que o governo ainda
tivesse controle da economia e sem perda de autonomia, fazendo o país sair de um
patamar de pouca importância no cenário mundial, para um patamar altamente
competitivo.
Após as reformas, o sistema econômico planejado foi paulatinamente tornando-se
um sistema com preços livres, determinados pelo mercado. Os fluxos de investimento
foram se intensificando devido à mão de obra barata e à medida que as companhias
privadas passaram a ter mais incentivos por meio da criação das zonas econômicas
especiais. Nesse sentido, o Estado flexibilizou as regras para a mobilidade de bens e
pessoas, também visando o fortalecimento industrial e econômico das cidades. Por fim, o
governo priorizou investir em infraestrutura: construção de estradas, ferrovias,
aeroportos, etc. no intuito de atrair empresas. E assim a China alcançou vantagens
competitivas para bastantes bens.
Tornando sua produção dependente da indústria e do investimento de capital, a
produção industrial chinesa alcançou aproximadamente 47% do PIB total e permitiu que
o crescimento industrial continuasse, mesmo com a crise financeira mundial (2009).
Graças à ampla oferta de mão de obra relativamente barata e à capacidade tecnológica, o
10

Seção baseada em BRASIL, Ministério das Relações Exteriores.
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país aprimorou suas indústrias, principalmente as de aço, bens manufaturados,
equipamentos eletrônicos, maquinários e automóveis.
Dessa forma, a China procura aperfeiçoar sua cadeia de valor evoluindo sua rede
produtiva por meio da progressão da produção de baixa-média tecnologia para a
produção de alta-média tecnologia, propiciando um efeito em cadeia que beneficia toda a
economia. Ademais, tal produção ajuda a expandir a capacidade exportadora chinesa e
também seu mercado interno, de modo a exportar produtos manufaturados e importar
insumos e, ainda, atrair investimentos externos.
O ―milagre econômico chinês‖ permitiu o crescimento e desenvolvimento da
economia via industrialização, prosperando por meio do comércio internacional. Tal
―milagre‖ também permitiu disparidade de renda, dívidas do governo, pressão nos preços,
entre outros ―custos‖, como o PIB per capita chinês – abaixo dos níveis dos países
desenvolvidos –, que indica a necessidade de maiores esforços para continuar com a
crescente (e rápida) escala de desenvolvimento econômico.

2.3. INDÚSTRIA BRASILEIRA
As políticas industriais, muito utilizadas pela China para desenvolver suas ―poderosas
indústrias‖ (como visto anteriormente), representam um esforço do governo para
fomentar a indústria (DELGADO, 2015). Tais políticas também estiveram presentes no
Brasil, de modo que as bases da infraestrutura industrial brasileira atual foram definidas
pelos Plano de Metas (1956/61) e II PND (1974/79), dando origem às indústrias de
capital, insumos básicos e energia e de bens de consumo, resultando no incremento da
participação da indústria de transformação 11 no PIB brasileiro.
O Plano de Metas foi uma medida que compreendia metas para a ampliação da
produção da indústria brasileira e da infraestrutura econômica, assim, por meio de um
Conselho de Desenvolvimento, foram selecionados os setores da economia que possuíam

11

Seção C, divisão 10 a 31 (exceto 18) na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
Esta seção do CNAE, referente às indústrias de transformação, compreende as atividades industriais que
tenham a finalidade de obter novos produtos por meio de transformações físicas ou químicas das matériasprimas (substâncias ou componentes). De modo geral, produzem bens tangíveis (mercadorias) e seus
insumos são retirados das atividades agropecuárias, florestais, de mineração, da pesca e de mercadorias
produzidas por outras indústrias. (CONCLA/IBGE)
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potencial de crescimento, além de atender às demandas de infraestrutura básica
necessárias (VILLELA, 2011). Dessa forma,
―O Programa contemplava investimentos nas áreas de energia, transporte,
indústrias de base, alimentação e educação, cujo montante orçado equivaleria a
cerca de 5% do PIB no período 1957-61. As áreas de energia e transporte
receberiam a maior parcela dos investimentos previstos no Programa (71,3%),
a cargo quase que exclusivamente do setor público. Para as indústrias de base,
foram previstos cerca de 22,3% dos investimentos totais, sob a
responsabilidade principalmente do setor privado (por vezes com ajuda de
financiamentos públicos). As áreas de educação e alimentação receberiam os
restantes 6,4% dos recursos totais [...] As inversões do Programa de Metas a
cargo do setor privado (tanto o nacional como o estrangeiro) direcionaram-se,
sobretudo, aos setores automobilístico, de construção naval, mecânica pesada e
equipamentos elétricos. A supervisão desses investimentos foi entregue a uma
estrutura paralela à burocracia estatal, composta pelos ―grupos executivos‖,
formados no interior do Conselho de Desenvolvimento.‖
(VILLELA, 2011, p. 35)

Assim, as principais metas do projeto foram alcançadas, culminando em
crescimento econômico acelerado e transformação estrutural, mas também num
agravamento da concentração regional da produção e precarização da agricultura e da
educação básica (VILLELA, 2011). No período posterior, de 1968 a 1973, a economia
cresceu exponencialmente, associando os progressos da indústria – primeiros resultados
do Plano de Metas – e as condições internacionais favoráveis: ―disponibilidade de
liquidez a juros baixos no mercado externo, [...] aumento dos preços das commodities [...]
expansão do comércio mundial‖ (HERMANN, 2011, p.67).
Adicionalmente, o II PND representou um plano de investimentos públicos e
incentivos ao investimento privado implementado no período 1974-79, a fim de fazer
ajustes estruturais. Nesse sentido, os investimentos do II PND foram dirigidos aos setores
que correspondiam a ―pontos de estrangulamento‖ do crescimento econômico brasileiro.
Tais restrições estruturais e externas ao crescimento da economia eram: infraestrutura –
ampliação da malha ferroviária, das redes de comunicação e da infraestrutura para
produção e comercialização agrícola; bens de produção (capital e insumos) –
investimento nos setores de siderurgia, metais não-ferrosos, minerais não-metálicos e
química pesada; e energia e exportação – investimentos voltados para a pesquisa,
exploração e produção de petróleo e seus derivados, ampliação da capacidade das
hidrelétricas e desenvolvimento de alternativas aos derivados de petróleo (etanol). ―Esse
conjunto de iniciativas visava avançar no processo de ISI, bem como ampliar a
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capacidade exportadora do país, tanto de bens primários quanto de manufaturados e
semimanufaturados‖ (HERMANN, 2011, p.80).
Assim, a desindustrialização consiste em uma diminuição no peso relativo da
indústria de transformação no PIB (Produto Interno Bruto). E ramifica-se na redução
relativa de empregos no setor industrial, no declínio absoluto e na destruição das
indústrias

de

baixa

qualidade.

Porém,

quando

uma

economia

apresenta

desindustrialização, não necessariamente tal economia deixará de crescer, e vice-versa.
Isto posto, a desindustrialização faz com que o valor agregado dos produtos diminuia,
assim como, em alguns casos, sua sofisticação tecnológica. (SALAMA, 2012)
O Brasil, por ser rico em recursos naturais, tende a sofrer uma ―reprimarização‖
da sua produção. Isto é, as indústrias mais resistentes aos efeitos da desindustrialização
são aquelas relacionadas à produção de matérias-primas e com fortes economias de escala
(SALAMA, 2012).
Tais fenômenos justificam a indústria brasileira ser maior que as indústrias da
Tailândia, Malásia e Coréia nos anos 1970, enquanto em 2012 representar apenas 15%
destas (SALAMA, 2012). Dessa forma, como pode ser visto na Tabela 1, entre os anos
de 2007 e 2016, muitas indústrias de transformação encararam a redução da sua
produção.
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Tabela 1 - Valor Bruto da Produção Brasileira em 2007/2016
Valor Bruto da Produção
Setor

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
BEBIDAS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA
VIAGEM E CALÇADOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E
PRODUTOS DE PAPEL
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E
DE MATERIAL PLÁSTICO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS
METALURGIA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL,
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E
ÓPTICOS
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
REBOQUES E CARROCERIAS
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS
AUTOMOTORES
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

(R$ milhões)

Variação
(R$ milhões)

2007

2016

233 539,08

341 437,13

107 898,04

7 933,25
25 510,10

6 386,52
20 914,58

-1 546,73
-4 595,52

22 044,42

22 023,43

-20 992,98

21 588,87

20 103,52

-1 485,34

14 960,07

11 226,28

-3 733,79

42 131,48

43 873,13

1 741,64

102 312,75

85 796,74

-16 516,01

130 938,52

134 877,37

3 938,85

22 297,71

24 310,99

2 013,28

49 485,82

50 532,21

1 046,38

35 631,25

38 395,83

2 764,57

110 638,15

75 475,79

-35 162,37

47 789,59

39 363,10

-8 426,49

46 273,08

36 690,93

-9 582,15

37 039,48

35 758,75

-1 280,72

65 616,64

50 488,46

-15 128,17

147 146,34

100 663,39

-46 482,95

25 462,37

22 580,41

-2 881,95

14.821,29

14.737,69

-83,60

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do SIDRA/IBGE.

29

3. METODOLOGIA
Como metodologia, foi utilizada pesquisa explicativa em que objetiva-se
determinar os efeitos do comércio entre Brasil e China na produção industrial brasileira.
A determinação desses efeitos foi realizada via resultados quantitativos, obtidos por meio
do Microsoft Excel, mediante utilização de um modelo modificado do método
diferencial-estrutural (Shift-Share) para analisar os dados de exportação, importação e
produção.
O método Shift-Share tem a intenção de expor os fatores que causam as diferenças de
crescimento entre as regiões. Num período determinado de tempo, o crescimento regional
de cada setor pode ser dividido em três componentes: crescimento nacional 12 , mixindustrial 13 e efeito competitivo14 (ESTEBAN-MARQUILLAS, 1972). Assim, a variação
do valor do produto, de acordo com Dos Santos e Campos (2011), pode ser obtida por:
(

)

(

)

(1)

onde:
= variação do valor da produção da indústria no estado ;
= valor da produção da indústria no estado , no período inicial;
= taxa de crescimento nacional do valor da produção industrial;
= taxa de crescimento nacional do valor da produção da indústria ; e
= taxa de crescimento do valor da produção da indústria no estado .
Na equação (1), o termo

é a parte da variação do produto que é explicada

pelo crescimento econômico (componente nacional),

(

) é a parcela explicada

pela composição industrial do estado (componente estrutural) e, por fim,

(

) é a parte explicada por fatores específicos do estado (componente regional).
Adicionalmente ao método supracitado, será analisado o componente do comércio
internacional. Para tanto, estima-se a demanda doméstica por meio de:
(2)

12

Referente à comparação dos resultados da região com as médias nacionais.
Efeito relacionado à estrutura produtiva da região (especialização produtiva).
14
Relativo à competência e alocação dos recursos de cada região.
13
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em que:
= valor da demanda doméstica da indústria no estado , no período inicial;
= valor das exportações totais da indústria no estado , no período inicial; e
= valor das importações totais da indústria no estado , no período inicial.
A partir disso, a taxa de crescimento nacional do valor da produção industrial ( )
pode apresentar-se como:
(3)
em que:
= taxa de crescimento da demanda doméstica;
= taxa de crescimento das exportações; e
= taxa de crescimento das importações.
Ao substituir a equação (3) na equação (1), obtém-se a variação do valor do
produto (

) em função de componentes do comércio. Tal expressão é relevante para

a análise dos fluxos de comércio entre Brasil e outros países, que vem se expandindo
desde a abertura da economia brasileira.
A análise diferencial-estrutural expandida ressalta a quantificação dos efeitos
diferenciados do comércio exterior sobre a produção regional. É relevante distinguir as
exportações segundo origem e importações segundo destino. Assim sendo, o comércio foi
dividido em dois grupos: as transações comerciais realizadas com a China e as realizadas
com o conjunto dos outros países do mundo, aqui denominado Resto do Mundo.
Dessa forma, segundo Kume e Piani (1998), a análise diferencial-estrutural
expandida busca expor os fatores que causam as diferenças de crescimento entre as
regiões e encontra-se subdividida em três componentes:
i. Componente Nacional (crescimento nacional): mensura o desempenho da
indústria de cada estado a partir da comparação com taxas de crescimento
nacionais;
ii. Componente Estrutural (mix-industrial): mensura o desempenho de cada
estado correlacionado à composição de setores da indústria de transformação
e às taxas de crescimento de cada setor;
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iii. Componente Regional (efeito competitivo): retrata a parcela da variação
do produto que não é explicada pelas parcelas anteriores, podendo ser
atribuída a especificidades de cada estado. Essa componente revela a
vantagem competitiva de cada estado no comércio internacional.
Cada um desses componentes encontra-se, ainda, ramificado em mais três
componentes referentes às exportações, às importações e à demanda doméstica:
• Componente Nacional Exportação [NX]: exprime o incremento na
produção de cada estado que ocorreria se as exportações tivessem crescido
,(

{

à mesma taxa observada no país.

⁄

) -};

• Componente Nacional Importação [NM]: retrata a redução na
produção que ocorreria se as importações do estado tivessem crescido à
,(

*

mesma taxa observada no país.

⁄

) -(

)+;

• Componente Nacional Demanda Doméstica [ND]: mensura a
preponderância da demanda doméstica na determinação da produção
*

regional.

⁄

,(

) -+;

• Componente Estrutural Exportação [EX]: mensura a preponderância
da demanda doméstica na determinação da produção regional.
〈

⁄

{[(

,(

) ]

⁄

) -}〉;

• Componente Estrutural Importação [EM]: expressa os efeitos da
estrutura produtiva sobre o nível de exposição da produção do estado à
competição
〈

do

comércio

⁄

{[(

)

]

,(

⁄

internacional.

) -} (

)〉;

• Componente Estrutural Demanda Doméstica [ED]: representa a
composição da indústria relacionada às taxas de crescimento da demanda
〈

interna.

⁄

{[(

) ]

[(

⁄

) ]}〉;

• Componente Regional Exportação [RX]: indica o desempenho do
estado

relativo
〈

{[(

⁄

à
)

pauta
]

[(

⁄

de
) ]}〉;

exportação.
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• Componente Regional Importação [RM]: denota o grau de exposição
da

produção
〈

{[(

nacional
⁄

)

aos
]

[(

produtos
⁄

)

]} (

importados.
) 〉;

• Componente Regional Demanda Doméstica [RD]: é salientado o
desempenho
[

do
(

estado

em

relação

)]

ao

consumo

doméstico.
;

Na Tabela 2 podem-se observar todos os componentes que o método de análise
diferencial-estrutural expandido apresenta neste estudo.
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Tabela 2 – Expressões Algébricas dos Componentes do Modelo Diferencial-Estrutural
Expandido
Componentes
Expressão Algébrica


Nacional
.1.

{

Exportação
.1.1.

*

Para a China

.1.2. Para o Resto do
Mundo
.2.

.3.


Da China
Do Resto do
Mundo

) -}

⁄

)

⁄

,(
,(

*

⁄

-+

)

-+

⁄

) -(

)+

*

,(

⁄

)

-(

)+

*

,(

⁄

)

-(

)+

Demanda doméstica

*

,(

⁄

) ]

⁄

) -+

Estrutural
.1.

.2.

.3.


,(

*

Importação
.2.1.
.2.2.

,(

〈

Exportação

{[(

,(

⁄

) -}〉

.1.1.

Para a China

〈

*,(

⁄

)

-

,(

⁄

)

-+〉

.1.2.

Para o Resto do
Mundo

〈

*,(

⁄

)

-

,(

⁄

)

-+〉

〈

Importação

⁄

{[(

)

]

,(

⁄

) -} (

)〉

.2.1.

Da China

〈

*,(

⁄

)

-

,(

⁄

)

-+ (

)〉

.2.2.

Do Resto do
Mundo

〈

*,(

⁄

)

-

,(

⁄

)

-+ (

)〉

〈

{[(

⁄

) ]

Demanda doméstica

[(

⁄

) ]}〉

[(

⁄

) ]}〉

Regional
.1.

.2.

.3.

〈

Exportação
.1.1.

Para a China

.1.2.

Para o Resto do
Mundo

{[(

〈

{[(

〈

{[(

)

⁄

)

⁄

{[(

〈

Importação

⁄

⁄

]

)
)

]

,(

]

,(

]

[(

⁄

)

⁄
⁄

-}〉
)

)

-}〉

]} (

)〉

.2.1.

Da China

〈

{[(

⁄

)

]

,(

⁄

)

-} (

)〉

.2.2.

Do Resto do
Mundo

〈

{[(

⁄

)

]

,(

⁄

)

-} (

)〉

Demanda doméstica

[

(

)]

Nota: N representa o componente nacional, E o estrutural e R o regional; os subscritos Ch e rm
representam China e resto do mundo, respectivamente; Os outros símbolos foram definidos
previamente.
Fonte: Modificado de KUME & PIANI (1998).
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3.1. FONTE E TRATAMENTO DOS DADOS
Ao analisar os impactos regionais do comércio internacional na indústria
brasileira, são necessários dados dos valores brutos da produção, das exportações e das
importações dos estados, por setores da indústria de transformação. Os setores industriais
considerados neste trabalho podem ser vistos na Os setores compreendidos na indústria
de transformação aqui estudados podem ser encontrados na Tabela 3 e são os mesmos na
análise dos seis estados selecionados.
e tais setores foram definidos de acordo com a disponibilidade dos dados na
Pesquisa Industrial Anual do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática).
Dessa maneira, os dados referentes ao valor bruto da produção industrial foram
retirados do Censo Industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por
meio do SIDRA e os dados referentes às exportações e importações são oriundos do
ComexStat - Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Os dados das exportações referem-se ao estado produtor, enquanto os dados das
importações ao estado onde se localiza a empresa importadora e estão disponíveis na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), compatibilizados com os setores da
indústria de transformação do IBGE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE 2.0). Além disso, alguns registros de exportação e importação não informam o
estado, de modo que o destino/origem apresenta-se como consumo de bordo, mercadoria
nacionalizada, zona não declarada ou reexportação, ocorrendo, assim, uma perda de
informações de aproximadamente 2,7% do valor das exportações e importações totais do
período 2007/2016.
Por fim, neste estudo foi realizado um recorte dos estados e indústrias mais
preponderantes para a produção brasileira, optando-se por trabalhar com os estados das
regiões Sul e Sudeste devido, não apenas à concentração da produção nessas regiões, mas
também devido aos seus altos índices de exportação e importação relativamente ao resto
do país. Assim, foi adotada uma perspectiva baseada na produção e ponderada pela
participação da indústria do estado no país, enfoque que possibilita incorporar alguns
custos associados às distâncias geográficas entre os estados brasileiros e o resto do
mundo, de modo a admitir-se que as importações realizadas pelos estados de uma região
afetariam a produção de outras regiões brasileiras, competitivamente, de forma pouco
significativa.
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Portanto, o conjunto desses dados possibilitou a aplicação da análise diferencialestrutural expandida para determinar a influência do fluxo de comércio Brasil-China na
produção desses estados e, de forma geral, do Brasil.
Os setores compreendidos na indústria de transformação aqui estudados podem
ser encontrados na Tabela 3 e são os mesmos na análise dos seis estados selecionados.
Tabela 3 – Setores da indústria de transformação
Setor
Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios
Fabricação de Bebidas e Produtos Alimentícios
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
Fabricação de Móveis
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte (Exceto Veículos Automotores)
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico
Fabricação de Produtos de Madeira
Fabricação de Produtos de Metal (Exceto Máquinas e Equipamentos)
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos
Fabricação de Produtos do Fumo
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos
Fabricação de Produtos Químicos
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias
Metalurgia
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e
Calçados
Fonte: Elaboração Própria

36

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os padrões dos fluxos de comércio internacional do Brasil, tanto com
a China quanto com o Resto do Mundo pode-se chegar a resultados importantes sobre as
influências do país asiático sobre a indústria de transformação brasileira. Assim, neste
tópico são apresentados e discutidos dados qualitativos e quantitativos (modelo
diferencial-estrutural expandido) preponderantes para entender-se o comércio exterior e a
indústria brasileira do período de 2007 a 2016.

4.1.COMÉRCIO EXTERNO BRASILEIRO
O comércio externo do Brasil tem evoluído exponencialmente, sendo possível
observar uma tendência de crescimento tanto dos fluxos de importação quanto de
importação, como pode ser visto na Figura 1.
Figura 1 - Evolução do Fluxo de Comércio do Brasil com o Mundo entre 2007 e 2016

Comércio Externo Brasileiro
300,00
US$ bilhões

250,00
200,00

150,00
100,00
50,00
-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ano
Exportações

Importações

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ComexVis/MDIC.
É possível observar que em 2008 houve crescimento do comércio em relação a
2007, ocorrendo, posteriormente, um ponto de inflexão em 2009 e continuação do
crescimento em 2010 e 2011, sendo 2011 o ano em que o Brasil apresenta o maior fluxo
de exportações do período. A partir de 2012 observa-se o aumento das importações
relativamente às exportações, de modo que em 2014 o número de importações é maior do
que de exportações, representando o único ano com balança comercial negativa do
período. Assim, o período de 2011 a 2014 apresenta os maiores fluxos comerciais da
história brasileira, resultado do período de crescimento acelerado – devido,
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principalmente, aos preços das commodities e aos aumentos da demanda interna e do
investimento – (CARNEIRO, 2017). Por outro lado, 2015 e 2016 apresentam uma
redução expressiva do comércio exterior.

4.1.1. PRINCIPAIS PARCEIROS
O Brasil mantém relações comerciais com vários países do mundo, firmando
tratados de comércio e relações bilaterais. Nesse cenário, quatro países se destacam,
mantendo altos índices de exportação e importação com o Brasil: Alemanha, Argentina,
China e Estados Unidos. Portanto, pode-se dizer que esses países são os principais
parceiros comerciais do Brasil, em especial a China, que detém a posição de maior
parceiro comercial do Brasil desde 2009, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 - Fluxo de comércio com os principais parceiros do Brasil (em US$ milhões)

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do International Trade Centre

De acordo com a figura apresentada, ocorreram mudanças no direcionamento dos
fluxos de comércio brasileiro, visto que até 2009 os Estados Unidos da América (EUA)
eram o maior parceiro comercial do Brasil, representando 19% (Tabela 4) das transações
brasileiras com o mundo. Porém, em 2009 tornou-se da China o título de maior parceiro
comercial do Brasil, ao superar os Estados Unidos em quase um bilhão de dólares,
representando 13% das transações brasileiras nesse ano e crescendo exponencialmente
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desde então e atribuindo aos EUA um papel secundário – mas ainda preponderante – no
comércio externo brasileiro.

Tabela 4 - Fluxo de comércio com os principais parceiros do Brasil (em %)
País
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Alemanha

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

Argentina

9%

11%

9%

12%

14%

12%

13%

10%

8%

8%

China

8%

13%

13%

20%

27%

27%

30%

28%

24%

21%

EUA

16%

19%

13%

17%

21%

21%

22%

22%

18%

17%

Mundo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do International Trade Centre

Nesse sentido, conforme apresentado na Figura 2 e na Tabela 4, pode-se perceber
que o comércio com a China tem se tornado cada vez mais relevante para as relações
externas brasileiras.

4.1.2. COMÉRCIO BRASIL-CHINA
Na Figura 3 observa-se a evolução dos fluxos de importações e exportações entre
Brasil e China.
Figura 3 - Comercialização de produtos entre Brasil e China

Fonte: International Trade in Goods and Services (dados do UN Comtrade)
Percebe-se, portanto, que o comércio Brasil-China tem um forte
crescimento desde 2007, de modo que a balança comercial brasileira é negativa em 2007
e 2008, mas, desde então permanece positiva. No entanto, apesar dos resultados positivos
da balança comercial, é importante avaliar os produtos que estão sendo importados e
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exportados. Nas Figuras 4 e 5 apresentam-se os principais produtos exportados e
importados pelo Brasil em termos de valores (US$) nos anos de 2007 e 2016.
Figura 4 - Os 10 Produtos Mais Importados/Exportados para a China em 2007

Fonte: Modificado de International Trade in Goods and Services (dados do UNComtrade)
Figura 5 - Os 10 Produtos Mais Importados/Exportados para a China em 2016
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Fonte: Modificado de International Trade in Goods and Services (dados do UNComtrade)
A taxa de importações chinesa em 2007 é relativamente baixa, possivelmente
porque em 2007 a relação comercial entre Brasil e China não era tão intensiva quanto a
relação entre Brasil e Estados Unidos nesse ano. No entanto, em 2016 o fluxo comercial
Brasil-China já era mais intenso. Em todo caso, tanto em 2007 quanto em 2016, as
exportações brasileiras para a China consistiram em produtos primários: em 2007
exportava-se principalmente minérios, sementes e combustíveis e destilados; em 2016 há
poucas alterações, a exportação de sementes passa a ter maiores volumes, deixando a
venda de minérios para a China em segundo lugar e a exportação de combustíveis e
destilados permanecendo em terceiro lugar. Tal pauta exportadora exprime a
especialização brasileira e a forte demanda chinesa por commodities, ambos
possibilitando ou agravando a ―reprimarização‖ e a desindustrialização em certo grau.
Por outro lado, vê-se que há uma mudança na pauta importadora brasileira entre
2007 e 2016, mas, de todo modo, as importações da China para o Brasil consistem
principalmente de produtos manufaturados. De forma que, em 2007, importava-se
principalmente equipamentos elétricos e eletrônicos, máquinas e equipamentos; enquanto
em 2016, apesar de equipamentos elétricos e eletrônicos e máquinas manterem suas
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colocações, produtos químicos e orgânicos passa a representar o terceiro maior valor em
importações da China para o Brasil. Logo, as importações provenientes da China
possuem maior valor agregado e, por terem menores preços do que a produção brasileira,
há uma substituição por meio das importações. Isto é, os preços para produção de
mercadorias de maior valor agregado são maiores no Brasil comparativamente à China e
isso acarreta no maior consumo das mercadorias chinesas no mercado brasileiro, por
serem mais baratas, logo, a indústria brasileira acaba sendo desestimulada, em certo grau,
por meio da competição no mercado interno.

4.2. PADRÕES DE COMÉRCIO DOS ESTADOS BRASILEIROS
A análise aqui realizada do padrão de comércio internacional foi limitada a seis
das 27 Unidades da Federação brasileira, a saber: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dado que representam grande parcela
da produção industrial do país, como pode ser observado na Tabela 5 e na Figura 6
apresentados a seguir.

Tabela 5 - Participação dos Estados no PIB Industrial Brasileiro
2007
2016
Estado
PIB Industrial Participação
PIB Industrial
Participação
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte

(R$ Milhões)

(%)

(R$ Milhões)

(%)

773
3.915
556
14.850
26.792
10.409
5.878
16.695
15.511
5.058
6.227
3.990
66.341
13.779
4.463
39.217
11.702
2.134
74.984
4.869

0,1
0,6
0,1
2,3
4,2
1,6
0,9
2,6
2,4
0,8
1,0
0,6
10,4
2,2
0,7
6,2
1,8
0,3
11,8
0,8

872
5.539
1.075
26.341
54.082
23.374
9.660
22.581
37.171
13.171
18.315
18.670
118.384
31.520
8.218
90.266
28.361
4.692
98.761
10.093

0,1
0,5
0,1
2,3
4,7
2,0
0,8
2,0
3,2
1,1
1,6
1,6
10,3
2,7
0,7
7,8
2,5
0,4
8,6
0,9
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Rio Grande do Sul
40.923
6,4
Rondônia
1.948
0,3
Roraima
439
0,1
Santa Catarina
32.619
5,1
São Paulo
225.125
35,4
Sergipe
4.640
0,7
Tocantins
2.430
0,4
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE.

81.723
6.570
1.587
59.098
369.305
6.972
3.804

7,1
0,6
0,1
5,1
32,1
0,6
0,3

Segundo os dados da Tabela 5, pode-se perceber a alta concentração da produção
industrial brasileira nos seis estados, representando, tanto em 2007 quanto em 2016, mais
de 70% do PIB da indústria nacional. Ademais, destaca-se São Paulo, um estado que
historicamente tem um papel muito importante na economia brasileira, sendo responsável
por mais de 30% do PIB industrial brasileiro nesse período, trazendo para si e para a
região sudeste expressiva preponderância no cenário nacional.
Figura 6- Distribuição dos Estabelecimentos de Grande Porte (500 ou mais empregados
formais) pelos Estados Brasileiros em 2016

Fonte: RAIS - MTE
Assim, é perceptível que, apesar de parcial, esse estudo possui bastante
representatividade na conjuntura brasileira, podendo, sem perda de generalidade, ser
extrapolado para todo o país.
Assim, considerando a Tabela 6, notam-se os altos índices do comércio
internacional e das trocas com a China.
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Tabela 6 - Comércio dos Estados com o Mundo e com a China em 2007 (em US$
milhões)
Exportações
Importações
Exportações
Importações
Estado/País
(mundo)
(mundo)
(China)
(China)
Minas Gerais
18.327
6.488
2.932
789
Rio de Janeiro
14.297
11.483
837
5
São Paulo
51.420
44.032
942
8
Paraná
12.329
8.246
596
40
Rio Grande do Sul
14.903
7.730
1.460
428
Santa Catarina
7.427
5.023
139
909
Brasil
160.521
120.475
10.776
12.596
Participação (%)
73,9
68,9
64,1
17,3
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do comércio exterior do Comex-Stat/MDIC.
Na Tabela 6 é apresentado o comércio dos estados analisados, e também do
Brasil, com o mundo e com a China em 2007, em milhões de dólares. Também se
encontra nesta tabela a participação percentual do conjunto dos seis estados sobre o
comércio brasileiro no período, permitindo notar que representam grande parte do
comércio exterior do Brasil. Mas, apesar desses estados corresponderem a 73,9% e 68,9%
das exportações e importações do comércio com todo o mundo, respectivamente, e
também a 64,1% das exportações para a China, possuem menor relevância na importação
dos produtos chineses, representando apenas 17,3% das importações destes em 2007.
Em seguida, na Tabela 7, expõem-se os valores da produção, das exportações (X)
e das importações (M) da indústria de transformação nos seis estados e no Brasil, em
2007.
Tabela 7- Valores da Produção, das Exportações e das Importações em 2007 (em US$
milhões)
Estado / País
Produção
Exportação
Importação
Saldo (X-M)
Minas Gerais
124.297
10.080
5.314
4.766
Rio de Janeiro
65.496
4.748
6.307
-1.559
São Paulo
497.557
42.436
33.814
8.622
Paraná
91.794
9.223
6.742
2.481
Rio Grande do Sul
58.002
12.245
5.238
7.007
Santa Catarina
177.917
6.628
4.536
2.092
Brasil
1.203.160
112.111
93.014
19.097
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE e MDIC.
São Paulo concentrava, em 2007, pouco mais de 41% da produção da indústria de
transformação brasileira e, também, os maiores volumes de importação e exportação,
porém não apresenta déficit em suas transações com o mundo. Por outro lado, o estado do
Rio de Janeiro era o estado mais deficitário no período vis-à-vis sua produção industrial.
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4.2.1. PADRÃO DE COMÉRCIO DOS ESTADOS COM A CHINA
A Tabela 8 apresenta os valores das exportações e importações da indústria de
transformação com a China dos seis estados e do Brasil, tal como o saldo dessas
transações.
Tabela 8 - Comércio dos Estados com a China em 2016 (em US$ milhões)
Estado / País
Exportação (
)
Importação (
)
Balança (
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Brasil

769,7
511,7
2.265,9
924,2
1.003,7
428,3
121.602,5

1.189,8
1.372,7
8.105,7
1.693,2
849,0
2.951,9
119.351,3

-

)

-420,1
-861,0
-5.839,8
-769,0
154,7
-2.523,6
2.251,2

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC.
Em 2016, os três maiores exportadores para a China eram São Paulo, Rio Grande
do Sul e Paraná, ratificando a ordem dos maiores exportadores para o mundo do mesmo
ano. Por outro lado, ainda em 2016, os três maiores importadores de produtos da China
eram São Paulo, Santa Catarina e Paraná, diferentemente da ordem dos maiores
importadores no comércio com o mundo, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
Logo, o estado de Santa Catarina é mais exposto, em comparação ao Rio de Janeiro, à
competição chinesa.
Apesar da expansão dos fluxos de comércio brasileiro relativamente a 2007, em
2016 os saldos encontrados são fortemente desfavoráveis no comércio com a China, de
modo que apenas um estado (Rio Grande do Sul) apresenta balança positiva. Todavia,
todos os estados, salvo o estado do Rio de Janeiro, exibiam saldos positivos no comércio
com o resto do mundo, revelando maior competitividade no comércio internacional do
que no comércio específico com a China.
Apesar da expansão dos fluxos de comércio brasileiro entre 2007 e 2016, os saldos
encontrados são fortemente desfavoráveis no comércio com a China, havendo uma maior
competitividade no comércio internacional do que no comércio específico com a China.
Dessa forma, o fato do comércio com a China constituir quase a totalidade das
exportações e importações brasileiras de produtos da indústria de transformação e
também o fato de haver dependência em relação às importações provenientes da China
ainda caracterizam-se como influências negativas para a indústria e economia nacionais,
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visto que as relações comerciais são ainda assimétricas apesar dos acordos firmados entre
Brasil e China. Ou seja, a parceria Brasil-China tem efeitos negativos na economia
brasileira, efeitos desindustrializantes e de ―reprimarização‖ da pauta exportadora, devido
à expressiva demanda chinesa por esses produtos. Como a China tem uma forte indústria
de média e alta tecnologia (que supre sua demanda interna e ainda exporta seus produtos)
de modo a inserir vigorosamente o selo ―Made in China‖ por todos os países do mundo,
oferecem forte concorrência para os produtos brasileiros do mesmo ramo no mercado
chinês – e, por vezes, nem em outros mercados, por causa da concorrência descomunal
chinesa e de outros países já bem estabelecidos nesses setores.
A Tabela 9 expõe os coeficientes que relacionam as exportações e importações
dos estados com a China e as exportações e importações dos estados com o mundo. Tais
coeficientes foram obtidos dividindo-se os valores das exportações para a China (
pelos valores das exportações para o Resto do Mundo (

), no caso das participações

das exportações, e dividindo-se os valores das importações para a China (
valores das importações para o Resto do Mundo (

)

) pelos

), no caso das participações das

importações, discriminando por estado, nos anos de 2007 e 2016.
Tabela 9 - Participação das Exportações e Importações com a China em 2007 e 2016 (Em %)
Exportação
Importação
Estado / País
2007
2016
2007
2016
Minas Gerais
4,19
7,54
13,49
20,92
Rio de Janeiro
0,77
5,96
5,55
13,14
São Paulo
1,68
5,61
12,27
18,79
Paraná
2,28
7,96
10,98
17,16
Rio Grande do Sul
2,72
8,20
7,37
12,50
Santa Catarina
0,99
6,23
18,27
31,45
Brasil
85,92
96,68
98,66
98,57
Fonte: Elaboração própria.
Constata-se, portanto, que o mercado Chinês, que já em 2007 era relativamente
relevante para as exportações - e também para as importações - brasileiras, torna-se, em
2016, ainda mais relevante para o comércio exterior brasileiro. Tal relevância é notória
para as exportações dos estados da região Sul, visto que, em relação a 2007, Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina tiveram acréscimos de 5,68, 5,48 e 5,24 pontos
percentuais (p.p.), respectivamente, em 2016. Analogamente, as importações seguiram o
mesmo trajeto de expansão, principalmente Santa Catarina (13,18 p.p.), Rio de Janeiro
(7,59 p.p.) e Minas Gerais (7,43 p.p.).
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Embora não tão pertinente para os estados aqui mencionados, chegando a
representar no máximo 8,20% das exportações (Rio Grande do Sul) e 31,45% das
importações (Santa Catarina), o comércio com a China constituía, tanto em 2007 quanto
em 2016, quase a totalidade das exportações e importações brasileiras de produtos da
indústria de transformação. Esta proeminente relação entre Brasil e China traz destaque,
em 2007, para as indústrias de fabricação de produtos de madeira, de fabricação de couro
e de metalurgia, enquanto em 2016, traz destaque para as indústrias de fabricação de
equipamentos de transporte, de fumo e de fabricação de produtos de madeira, como
expresso na Tabela 10.
Os coeficientes de exportação para a China (Tabela 10) foram obtidos dividindose os valores das exportações pelo valor bruto da produção de cada setor da indústria das
regiões Sul e Sudeste e também do Brasil, nos anos de 2007 e 2016.
Tabela 10 - Coeficiente de Exportação para a China - 2007 e 2016 (Em %)
Setor

País / Região
Ano

Alimentos e Bebidas
Borracha e Plástico
Celulose, Papel e Produtos de Papel
Coque, Biocombustíveis e Derivados do Petróleo
Couro
Eletrônicos
Farmacêutico
Fumo
Madeira
Máquina e Equipamentos
Materiais Elétricos
Metalurgia
Minerais Metálicos
Minerais Não-Metálicos
Móveis
Químicos
Têxtil
Transporte
Veículos
Vestuário

Brasil
2007
2016
9,78
10,81
5,14
4,73
7,52
16,96
2,42
1,67
18,71 16,13
6,81
3,05
1,11
4,75
3,42
32,17
19,09 20,20
11,87 13,49
8,74
7,22
15,62 19,96
2,34
3,56
5,97
5,27
0,08
3,93
6,03
6,16
7,12
9,37
5,62
52,48
7,99
12,76
1,19
0,74

Sudeste
2007
2016
0,12
1,06
0,06
0,07
0,70
1,31
0,04
4,01
3,89
0,04
0,22
0,02
0,05
0,03
0,01
0,21
0,94
0,08
0,49
0,40
0,74
0,04
0,24
0,02
0,04
0,14
0,18
0,01
0,04
0,27
2,48
0,06
0,31
-

Sul
2007
0,44
0,02
0,64
0,12
0,14
0,38
0,14
0,07
0,03
0,01
0,29
0,04
2,58
0,05
0,01

2016
1,17
0,03
4,69
0,03
1,48
0,08
6,11
1,41
0,16
0,27
0,09
0,02
0,02
0,54
0,05
0,10
0,01

Fonte: Elaboração própria.
Logo, de maneira análoga ao que foi visto na Tabela 10, calcula-se os coeficientes
de importação, apresentados na Tabela 11 dividindo-se os valores das importações pelo
valor bruto da produção de cada setor da indústria das regiões Sul e Sudeste, e também do
Brasil, nos anos de 2007 e 2016.
Consequentemente, tal qual o apresentado nos coeficientes de exportação, os
coeficientes de importação sobre a produção aumentaram entre 2007 e 2016, o que
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simboliza dependência em relação às importações provenientes da China, principalmente
nos setores de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos,
fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e fabricação de máquinas e
equipamentos (Tabela 11).
Tabela 11 - Coeficiente de Importação da China - 2007/2016 (Em %)
Estado / País
Alimentos e Bebidas
Borracha e Plástico
Celulose, Papel e Produtos de Papel
Coque, Biocombustíveis e Derivados do Petróleo
Couro
Eletrônicos
Farmacêutico
Fumo
Madeira
Máquina e Equipamentos
Materiais Elétricos
Metalurgia
Minerais Metálicos
Minerais Não-Metálicos
Móveis
Químicos
Têxtil
Transporte
Veículos
Vestuário

Brasil
2007
2016
0,93
1,54
5,72
7,25
2,49
1,74
5,10
9,72
2,49
3,59
33,51 40,02
19,66 32,15
0,59
0,77
0,94
16,73 26,72
12,21 17,15
5,83
6,56
4,79
7,72
2,68
3,31
1,40
3,00
13,84 18,91
6,66
9,86
15,98 29,29
6,92
13,07
2,24
5,91

Sudeste
2007
2016
0,05
0,14
0,33
0,89
0,09
0,29
0,28
0,17
2,75
2,46
9,41
16,37
0,69
2,04
0,00
0,17
0,64
1,06
3,58
2,47
5,06
0,38
0,45
0,60
1,49
0,45
0,83
0,23
1,43
0,68
2,08
0,83
2,13
0,21
5,00
0,08
0,82
1,13
2,98

Sul
2007
0,04
0,81
0,07
0,05
0,05
8,20
3,98
0,09
1,72
2,31
0,73
0,82
0,67
0,06
1,33
1,65
0,82
0,10
0,90

2016
0,16
2,75
0,39
0,07
1,19
24,58
9,34
0,05
0,19
3,98
6,55
4,26
2,97
1,38
0,53
3,84
6,79
2,17
1,36
3,66

Fonte: Elaboração própria.

O método de análise diferencial-estrutural expandido foi aplicado a seis estados,
objetivando-se mensurar a relevância do comércio internacional, especialmente do
comércio com a China, sobre a produção da indústria de transformação brasileira, no
período de 2007 a 2016. Isto posto, os resultados da aplicação do método são explicitados
nas Tabelas 12 e 13, de modo que a primeira exibe os resultados em milhões de dólares e
a segunda exibe os valores em porcentagem sobre a variação no valor da produção.
Tabela 12 - Modelo Diferencial-Estrutural Expandido (Em US$ milhões)
Estado
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

Componente Nacional
NX
NM
1.412
744
5.653
1.043
2.021
659

-2.900
-1.528
-11.610
-2.142
-4.151
-1.353

Fonte: Elaboração própria.

-1.355
-714
-5.425
-1.001
-1.940
-632

Componente Estrutural
EX
EM
181
236
1.922
117
-1.298
200

1.254
-410
-2.354
238
894
260

-9.174
-5.129
-14.070
2.293
480
2.109

Componente Regional
RX
RM
-686
3.409
-6.145
1.515
2.115
-302

1.271
-2.202
4.639
-1.220
1.703
-3.753

70.823
39.971
286.601
48.142
90.766
33.182

Total
60.826
34.377
259.211
48.985
90.590
30.370
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Tabela 13 - Modelo Diferencial-Estrutural Expandido (Em %)
Estado
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

Componente Nacional
NX
NM
2,32
2,16
2,18
2,13
2,23
2,17

-4,77
-4,44
-4,48
-4,37
-4,58
-4,46

-2,23
-2,08
-2,09
-2,04
-2,14
-2,08

Componente Estrutural
EX
EM
0,30
0,69
0,74
0,24
-1,43
0,66

2,06
-1,19
-0,91
0,49
0,99
0,86

-15,08
-14,92
-5,43
4,68
0,53
6,94

Componente Regional
RX
RM
-1,13
9,92
-2,37
3,09
2,33
-0,99

2,09
-6,41
1,79
-2,49
1,88
-12,36

116,44
116,27
110,57
98,28
100,19
109,26

Fonte: Elaboração própria.
A componente nacional mensura o desempenho da indústria de cada estado a
partir da comparação com taxas de crescimento nacionais e é ramificada nas
componentes nacionais exportação, importação e demanda doméstica.
A componente nacional exportação (NX) exprime o incremento na produção de
cada estado que ocorreria se as exportações tivessem crescido à mesma taxa observada no
país, logo, NX apresentar sinal positivo, como verificado nas Tabela 12 e Tabela 13,
demonstra que há impacto favorável das vendas externas sobre a produção regional.
Deve-se notar que, para este componente, não há grande variabilidade entre os estados,
mantendo seus valores no entorno de 2,20% da variação do valor da produção.
Analogamente, a componente nacional importação (NM) retrata a redução na
produção que ocorreria se as importações do estado tivessem crescido à mesma taxa
observada no país, então, NM apresentar sinal negativo demonstra que o comércio
externo substitui a produção nacional. Constata-se, a partir da Tabela 13, que não há
grande variação entre os valores dos seis estados para NM, mantendo-os em - 4,52% da
variação do valor da produção, em média.
Verifica-se, então, que há impacto favorável das vendas externas sobre a produção
regional, porém as indústrias que configuram essa produção são de baixa e média
tecnologia, principalmente de commodities, o que demonstra que o Brasil está se
especializando nesse tipo de produto na divisão internacional do trabalho. No mesmo
sentido, verifica-se que o comércio externo substitui a produção nacional, porém substitui
a produção das indústrias de alta tecnologia, novamente reforçando a posição brasileira
de exportador de produtos de baixo valor agregado no mercado internacional.
A componente nacional demanda doméstica (ND) mensura a preponderância da
demanda doméstica na determinação da produção regional. Portanto, como ND apresenta
sinal negativo em todos os estados, a demanda doméstica tem menor influência na
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determinação da produção da indústria regional no período. Tal redução da demanda no
cenário nacional, representada pelo sinal negativo nos resultados, é consistente e
potencialmente relacionado à crise brasileira de 2014.
A componente estrutural mensura o desempenho de cada estado correlacionado à
composição de setores da indústria de transformação e às taxas de crescimento de cada
setor. É subdividida nas componentes estruturais exportação, importação e demanda
doméstica.
Desse modo, na componente estrutural exportação (EX), verifica-se que todos os
estados — exceto o Rio Grande do Sul — apresentam magnitudes positivas, assinalando
que nas estruturas de produção desses estados predominam os setores de maiores taxas de
crescimento do comércio externo. Em outras palavras, na maioria dos estados os setores
que possuem baixa expansão nas exportações são aqueles que apresentam participação
reduzida na determinação da produção industrial. Porém, o Rio Grande do Sul apresenta
EX negativo, o que significa que o desempenho da sua indústria é prejudicado devido à
predominância de setores de menores taxas de crescimento do comércio externo, ou seja,
de setores cujas taxas de crescimento das exportações são diminutas se comparados aos
setores no nível nacional.
Quanto à componente estrutural importação (EM) expressa os efeitos da estrutura
produtiva sobre o nível de exposição da produção do estado à competição do comércio
internacional. Minas Gerais (2,06%), Paraná (0,49%), Rio Grande do Sul (0,99%) e Santa
Catarina (0,86%) apresentam sinais positivos, indicando que neles prevalecem setores
industriais de menor exposição às mercadorias importadas. Por outro lado, verifica-se Rio
de Janeiro (-1,19%) e São Paulo (-0,91%) com EM negativo, indicando que na
composição das suas indústrias de transformação predominam os setores que têm
bastante exposição aos produtos importados, caracterizando concorrência com a produção
nacional.
Assim, a partir das componentes estruturais exportação e importação, conclui-se
que Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina dispõem de uma estrutura de produção
bastante vantajosa no âmbito da inserção brasileira no mercado internacional.
A componente estrutural demanda doméstica (ED) representa a composição da
indústria relacionada às taxas de crescimento da demanda interna. Dessa forma, Minas
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Gerais (-15,08%), Rio de Janeiro (-14,92%) e São Paulo (-5,43%) apresentam um arranjo
da indústria concentrado em setores de menor taxa de crescimento da demanda interna,
diferentemente de Paraná (4,68%), Rio Grande do Sul (0,53%) e Santa Catarina (6,94%),
cujas composições setoriais são concentradas em setores com maiores taxas de
crescimento da demanda interna.
De acordo com os resultados encontrados, a demanda doméstica tem pouca influência
na determinação da produção da indústria regional no período, em parte por causa das
importações, que suprem a demanda interna por produtos de maior valor agregado, e, por
outro lado, devido à especialização brasileira em commodities, mercado no qual o Brasil
já está inserido e bem colocado, permitindo maiores ganhos do que nos mercados de
manufaturados de maior valor agregado, no qual o Brasil ainda teria que se inserir às
custas de grandes investimentos e incertezas.
A componente regional retrata a parcela da variação do produto que não é
explicada pelas parcelas anteriores, podendo ser atribuída a especificidades de cada
estado. Assim, essa componente revela a vantagem competitiva de cada estado no
comércio internacional por meio dos dados de exportação e importação nela embutida,
representando, portanto, maior significância para esta análise. Esta, assim como as outras,
é subdividida nas componentes regionais exportação, importação e demanda doméstica.
Referente à componente regional exportação (RX), que indica o desempenho do
estado relativo à pauta de exportação, identifica-se que Rio de Janeiro (9,92%), Paraná
(3,09%) e Rio Grande do Sul (2,33%) possuem uma estrutura de produção condizente à
pauta exportadora brasileira, revelando desempenho superior ao previsto; em oposição a
Minas Gerais (-1,13%), São Paulo (-2,37%) e Santa Catarina (-0,99%).
A componente regional importação (RM) denota o grau de exposição da produção
nacional aos produtos importados. Nestes termos, Rio de Janeiro (-6,41%), Paraná (2,49%) e, especialmente, Santa Catarina (-12,36%) são os estados com maior exposição
aos produtos produzidos no exterior, enquanto o oposto é verificado em Minas Gerais
(2,09%), São Paulo (1,79%) e Rio Grande do Sul (1,88%).
Assim sendo, na maioria dos estados analisados predominam os setores de maiores
taxas de crescimento do comércio externo, visando maiores lucros ao invés de uma
evolução das estruturas de produção em termos tecnológicos. A maioria dos estados
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analisados indica que neles prevalecem setores industriais de menor exposição às
mercadorias importadas, também corroborando com o argumento da ―reprimarização‖.
E, por fim, tem-se a componente regional demanda doméstica (RD), em que é
salientado o desempenho do estado em relação ao consumo doméstico. Todos os seis
estados têm uma estrutura de produção de desempenho superior ao nacional no mercado
interno. Portanto, o estado mais ajustado ao mercado mundial é o Rio Grande do Sul, de
acordo com a análise dos componentes regionais exportação e importação.
Dessa forma, os resultados mostram que a concentração da produção industrial nos
estados do Sul e Sudeste, em especial São Paulo 15 , corrobora com a visão de que as
medidas pró-indústria que governos passados adotaram (Plano de Metas e II PND)
realmente aprofundaram a questão da concentração espacial do parque industrial
brasileiro, assim, as indústrias dos estados do Sul e Sudeste apresentam desempenho
acima do nacional apesar da pouca variação nas taxas de crescimento da produção no
período de 2007 a 2016. De maneira que as medidas governamentais para desconcentrar a
produção, como a zona franca de Manaus e outras Zonas de Processamento de
Exportações (ZPE) foram pouco eficazes.
O método de análise diferencial-estrutural expandido permite, ainda, distinguir as
exportações e importações segundo destino e origem. Logo, o comércio externo brasileiro
é aqui decomposto no comércio com a China e no comércio com o Resto do Mundo. Esta
decomposição adicional discrimina os efeitos provocados pelas trocas com a China,
viabilizando o estudo de como tais trocas impactam a produção regional. Dessa maneira,
as Tabelas 14 e 15 retratam os componentes do método Shift-Share referentes ao
comércio exterior com a China e com o Resto do Mundo no período de 2007 a 2016.
Tabela 14 - Modelo Diferencial-Estrutural: Componentes do Comércio Exterior com a
China (Em %)
Componente
Componente
Componente
Nacional
Estrutural
Regional
Estado
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
15

- 45,45
- 35,74
- 47,91
- 23,35
- 38,52

49,61
38,99
52,28
25,46
42,03

23,62
17,14
6,30
3,56
41,82

- 21,55
9,38
-52,28
-3,00
-9,53

113,59
92,05
186,36
108,25
91,94

-19,83
- 21,82
-44,75
-10,93
-27,75

Concentra quase metade da produção da indústria de transformação brasileira e, também, os maiores
volumes de importação e exportação.
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Santa Catarina
- 19,20
Fonte: Elaboração própria.

20,94

- 1,32

-3,87

87,09

16,36

Tabela 15 - Modelo Diferencial-Estrutural: Componentes do Comércio Exterior com o
Resto do Mundo (Em %)
Componente
Componente
Componente
Nacional
Estrutural
Regional
Estado
Minas Gerais

999,17

42,50

-634,17

-17,50

-183,33

Rio de Janeiro

- 249,80

- 10,67

139,13

- 18,97

1.442,69

-2,27
7,33
4,15
0,84

1,72
-22,97
4,32
7,03

0,44
1,78
0,45
-0,74

-15,46
-482,38
-63,86
-22,46

53,70
São Paulo
175,45
Paraná
97,56
Rio Grande do Sul
-19,68
Santa Catarina
Fonte: Elaboração própria.

-106,67
1.202,37
57,33
420,79
57,39
95,64

De acordo com os valores apresentados, ao dividir a componente nacional
exportação da China (Tabela 14) pela componente nacional exportação do Resto do
Mundo (Tabela 15), tem-se que a influência do comércio externo com a China,
relativamente à produção nacional, representa 19,18% do comércio com o Resto do
Mundo. De maneira análoga, ao examinar as importações, tem-se que a influência do
comércio externo com a China representa 20,24% do comércio com o Resto do Mundo.
Dessa forma, as importações da China tem mais impacto na produção regional,
pressionando-a, do que há estímulos gerados pelas exportações.
Na componente estrutural exportação para a China, nota-se que o Rio Grande do
Sul apresenta o valor mais expressivo, 41,82%, seguido por Minas Gerais (23,62%) e Rio
de Janeiro (17,14%), possuindo uma concentração maior de setores com taxas de
crescimento das exportações para a China superiores à média nacional. Por outro lado, as
exportações para o Resto do Mundo apresentam uma maior oscilação, variando de 634,17% (Minas Gerais) a 139,13% (Rio de Janeiro). Consequentemente, como Minas
Gerais e Paraná exibem magnitudes negativas para as exportações destinadas ao Restante
do Mundo e positivas para as exportações destinadas à China, pode-se inferir uma
estrutura de produção mais orientada para as exportações para a China e menos favorável
para o comércio com o Resto do Mundo.
No que se refere à componente estrutural importação, apenas o Rio de Janeiro
(9,38%) apresenta uma estrutura de produção menos exposta aos produtos adquiridos da
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China, significando que os produtos importados da China têm efeitos favoráveis sobre a
produção regional. Assim, as importações vindas da China mostram-se mais competitivas
com as produções de São Paulo (-52,28%), Minas Gerais (-21,55%), Rio Grande do Sul
(-9,53%), Santa Catarina (-3,87%) e Paraná (-3,00%). Quanto ao comércio externo com
o Resto do Mundo, Minas Gerais (-17,50%), Rio de Janeiro (-18,97%) e Santa Catarina (0,74%) apresentam uma estrutura de produção mais exposta aos produtos adquiridos do
Resto do Mundo, o que significa que as importações dessa origem têm efeitos
desfavoráveis sobre a produção regional.
Quanto à componente regional exportações, apenas o Rio de Janeiro (1.442,69%)
mostra vantagem competitiva tanto na China como no Resto do Mundo, ao passo que os
outros cinco estados manifestam vantagem competitiva no comércio com a China
contrabalançada pelas desvantagens no comércio com o Resto do Mundo. Já na
componente regional importação, Minas Gerais e Rio de Janeiro exibem sinais negativos
tanto para a China quanto para o Resto do Mundo, significando que a produção desses
estados está exposta à competição dos importados da China e, também, do Resto do
Mundo. Adicionalmente, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul manifestam sinais
negativos para a componente chinesa e positivos para a do Resto do Mundo, sinalizando
que quando a estrutura de produção é menos exposta à competição dos produtos chineses
ocorre o contrário em relação à competição dos produtos do Resto do Mundo. E, por fim,
Santa Catarina, que apresenta sinal positivo em ambas as componentes, possui uma
composição da indústria mais competitiva frente à concorrência internacional.
A Tabela 16 consiste no resumo dos resultados das Tabelas 10 e 11, realçando-se
as principais componentes (nacional, estrutural e regional) em valores absolutos e
percentuais.
Tabela 16 - Principais Componentes do Modelo Diferencial-Estrutural (Em US$ milhões)
(%
Estado
Nacional (%) Estrutural
(%) Regional (%)
Total
)
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande
do Sul
Santa
Catarina

- 2 843
-1 498
-11 382
-2 100

-4,67
-4,36
-4,39
-4,29

-7 739
-5 303
-14 502
2 648

-12,72
-15,43
-5,59
5,41

71 408
41 178
285 095
48 437

117,40
119,78
109,99
98,88

60 826
34 377
259 211
48 985

100
100
100
100

-4 070

-4,49

76

0,08

94 584

104,41

90 590

100

-1 326

-4,37

2 569

8,46

29 127

98,91

30 370

100

Fonte: Elaboração própria.
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Quando a parcela da componente nacional supera 100% da variação total,
verifica-se que o aumento da produção do estado é inferior ao verificado no país, o que é
justificado pelo sinal negativo apresentado. O contrário também é verificado, isto é, os
estados com participação da parcela nacional inferior a 100% apresentam aumento da
produção superior ao nacional. As porcentagens da componente nacional para os seis
estados mostram pouca variação nas taxas de crescimento da produção do período de
2007 a 2016, porém, todos apresentaram um desempenho acima do nacional. Por outro
lado, a componente estrutural demonstra a predominância de setores de acordo com as
taxas de crescimento do comércio externo. Já a componente regional capta as
particularidades de cada estado, de modo que um desempenho favorável é verificado em
todos os seis estados.
Em suma, todos os estados apresentam aumento da produção inferior ao
verificado no país, porém, os estados da região sudeste revelam a predominância de
setores de menores taxas de crescimento do comércio externo, sendo o oposto sucedido
aos estados da região sul. Pode-se averiguar, ainda, que todos os estados manifestam
vantagens competitivas no comércio internacional.
A Tabela 17 exprime as componentes do comércio internacional e da demanda
doméstica conforme sua contribuição à variação total da produção, no intuito de avaliar a
importância do comércio internacional.
Tabela 17 - Componentes da Variação do Valor da Produção: Exportação, Importação e
Demanda Doméstica (Em US$ milhões)
Demanda
Estado
Exportação
%
Importação
%
%
Doméstica
Minas Gerais
907
1,49
-375
-0,62
60.294
99,13
Rio de Janeiro
4.389
12,77
-4.140
-12,04
34.128
99,28
São Paulo
1.430
0,55
-9.325
-3,60
267.106
103,05
Paraná
2.675
5,46
-3.124
-6,38
49.434
100,92
Rio Grande do Sul
2.838
3,13
-1.554
-1,72
89.306
98,58
Santa Catarina
557
1,83
-4.846
-15,96
34.659
114,12
Fonte: Elaboração própria.
Rio de Janeiro (12,77%) e Paraná (5,46%) apresentam as exportações que tiveram
a maior participação no crescimento do produto, enquanto São Paulo (0,55%), Minas
Gerais (1,49%) e Santa Catarina (1,83%) possuem uma demanda menos dependente do
comércio externo. Por outro lado, Santa Catarina (-15,96%) e Rio de Janeiro (-12,04%)
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são os estados mais afetados pelos produtos adquiridos no exterior, enquanto Minas
Gerais (-0,62%) está menos exposta à concorrência das importações.
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5. CONCLUSÃO
O comércio exterior sempre teve papel preponderante na economia brasileira, em
razão do perfil primário-exportador e do modelo de desenvolvimento ―voltado para fora‖
historicamente adotado. Dessa forma, é importante analisar os impactos do comércio
exterior sobre a economia brasileira, principalmente os impactos do comércio com a
China, maior parceiro comercial individual do Brasil.
Na análise qualitativa das pautas de importação e exportação brasileira para a China
percebe-se que o Brasil continua com ênfase na exportação de produtos primários e de
produtos manufaturados de baixa e média tecnologia. Apesar da evolução da indústria
doméstica e dos processos de exploração dos recursos naturais terem se tornado mais
sofisticados, os produtos obtidos por meio desses processos sofisticados ainda são de
baixo valor agregado, então, se gasta muito com P&D e capital para a obtenção de
produtos primários, que proporcionam superávits quando vendidos em grandes
quantidades ou devido à alta dos seus preços e não por seus valores intrínsecos. Assim
sendo, a evolução da pauta exportadora do Brasil prioriza os produtos primários de
origem agrícola e mineradora, exportando commodities enquanto importa produtos
manufaturados. Tal configuração é problemática em vista da deterioração dos termos de
troca e dos efeitos desindustrializantes e de reprimarização, além disso, propicia
superávits apenas em épocas de preços altos para commodities ou via quantidade.
Por outro lado, a China procurou especializar-se na indústria secundária, produzindo e
exportando produtos de maior valor agregado, paulatinamente aumentando a produção de
produtos de tecnologia cada vez mais alta. Tal produção supre a demanda brasileira, visto
que a indústria nacional não consegue fazê-lo, seja por falta de incentivos para a
produção – dado que é custoso entrar no mercado dos produtos de alta tecnologia e ser
competitivo no mercado internacional – ou por falta de recursos (capital, tecnologia ou
trabalho). Portanto, o Brasil é cada vez mais dependente das importações, sendo a
produção da indústria de transformação de média tecnologia muito mais preponderante
para o crescimento econômico do que a indústria de alta tecnologia.
Assim, ao aplicar o método de análise diferencial-estrutural expandido, foram obtidos
resultados importantes para determinar os impactos do comércio externo na indústria
brasileira, permitindo concluir-se que o crescimento do fluxo de comércio entre Brasil e
China possui influência negativa na produção industrial brasileira, no período entre 2007
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e 2016. No entanto, mesmo que o impacto chinês na indústria brasileira seja significativo,
ao analisar a infraestrutura industrial brasileira, percebe-se que os esforços do governo
para evoluir a indústria (em termos tecnológicos), usando de políticas industriais e outras
medidas desenvolvimentistas, não propiciou os efeitos esperados, já que os setores de
commodities manifestam vantagens competitivas no comércio internacional, implicando
na ―reprimarização‖ e desindustrialização.
Conclui-se, portanto, que mesmo que a aliança comercial Brasil-China seja
importante para explicar impactos negativos na indústria (como a desindustrialização), os
problemas estruturais predecessores a tal aliança comercial são, provavelmente, mais
relevantes para explicar o perfil industrial voltado para produtos de menor valor
agregado. O que ratifica a visão de que o problema da ―reprimarização‖ das exportações
brasileiras trata-se de uma questão principalmente estrutural, e não conjuntural, de modo
que já estava em progresso antes da influência dos fluxos comerciais com a China.
Porém, não exclui que a inserção dos produtos chineses no cenário nacional tenha
acentuado o processo, visto que a demanda brasileira por manufaturados é alta e a
indústria nacional não supre tal demanda.

58

REFERÊNCIAS

ACIOLY, Luciana; CINTRA, Marcos; PINTO, Eduardo. China e Brasil: oportunidades e
desafios. In: ACIOLY, Luciana; LEÃO, Rodrigo; PINTO, Eduardo (Org.). A
China na Nova Configuração Global: impactos políticos e econômicos.
Brasília: IPEA, 2011. Cap. 8, p. 307-350.
BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Inteligência Comercial. Como
Exportar. China. / Ministério das Relações Exteriores. – Brasília: MRE, 2018.
CARNEIRO, Ricardo. A economia política do ensaio desenvolvimentista. Estudos
Avançados, vol. 31, n° 89, 2017. p. 61-66.
CASTRO, Lavínia Barros. Privatização, Abertura e Desindexação: A Primeira Metade
dos Anos 90 (1990-1994). In: GIAMBIAGI, Fábio et al. Economia Brasileira
Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Cap. 6, p. 131-163.
Comissão

Nacional

de

Classificação

(CONCLA).

IBGE.

Disponível

em:

<https://concla.ibge.gov.br/estrutura/atividades-economicas-estrutura/cnae>.
Acesso em: 23 jul. 2019.
Confederação

Nacional

da

Indústria

(CNI).

Disponível

em

<www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/>. Acesso em: 14 jun. 2019.
DE OLIVEIRA, Susan Elizabeth M. C. Cadeias globais de valor e os novos padrões de
comércio internacional: estratégias de inserção de Brasil e Canadá. Brasília:
FUNAG, 2015
DE PAULA, Luiz F. Macroeconomia aberta em contexto de globalização financeira:
algumas notas em uma perspectiva pós-keynesiana. In: FERRARI, Fernando
(Org.). Teoria Geral setenta anos depois – ensaios sobre Keynes e teoria póskeynesiana. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2006. p. 179-206.
DELGADO, Ignácio G. Politica Industrial na China, na Índia e no Brasil: legados,
dilemas de coordenação e perspectivas. Brasília: IPEA, mar. 2015 (Texto para
discussão 2059)

59

DOS SANTOS, Vladimir F.; CAMPOS, Antônio C. Análise dos Efeitos dos Fluxos de
Comércio na Produção Industrial dos Estados de MG, SP e RJ no Período 1999 a
2006. Pesquisa & Debate. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados
em Economia Política. São Paulo, vol. 21, nº 1(37), Nov. 2011. p. 51-67.
ESTEBAN-MARQUILLAS, Joan M. A reinterpretation of shift-share analysis. Regional
and Urban Economics, vol. 2, nº. 3, Out. 1972.
FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. In: BIELSCHOWSKY,
Ricardo (Org.). Cinquenta Anos de Pensamento na CEPAL. Rio de Janeiro:
Record, 2000.
GIAMBIAGI, Fábio. Estabilização, Reformas e Desequilíbrios Macroeconômicos: Os
Anos FHC (1995-2002). In: GIAMBIAGI, Fábio et al. Economia Brasileira
Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Cap. 7, p. 165-195.
GONÇALVES, Robson R. Perspectivas para implantação de uma política industrial no
Brasil, Revista de Economia política, vol. 18, n°3, jul-set 1998.
HERMANN, Jennifer. Reformas, Endividamento Externo e o ―Milagre‖ Econômico
(1964-1973).

In:

GIAMBIAGI,

Fábio

et

al.

Economia

Brasileira

Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Cap. 3, p. 49-71.
_________________. Auge e Declínio do Modelo de Crescimento com Endividamento:
O II PND e a Crise da Dívida Externa (1974-1984). In: GIAMBIAGI, Fábio et al.
Economia Brasileira Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Cap. 4, p. 73-95
HIRATUKA, Célio; SARTI, Fernando. Ameaça das Exportações Chinesas nos
Principais Mercados de Exportações de Manufaturados do Brasil. Encontro
Nacional de Economia Política. São Paulo, 2009.
International Trade Centre - Trade Map. Disponível em: <https://www.trademap.org/>.
Acesso em 17 jun. 2019.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Industrial Anual.
Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1849>. Acesso em: 11 abr. 2019.

60

KUME, Honorio; PIANI, Guida. Efeitos Regionais do Mercosul: Uma Análise
Diferencial-Estrutural para o Período 1990/95. Rio de Janeiro: IPEA, Ago. 1998
(Texto para Discussão 585).
LIN, Justin Y. Demystifying the Chinese Economy. The Australian Economic Review,
vol. 46, n° 3, 2013. p. 259-68.
MENDES, Carmen A. China and South-South Cooperation. Relações internacionais
(Lisboa), nº 26, jun. 2010. p. 39-46
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) - Comex Stat. Exportação
e Importação Geral. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br>. Acesso em:
28 nov. 2018.
OLIVEIRA, Henrique A. Brasil e China – cooperação Sul-Sul e parceria estratégica.
Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.
PINHO, Diva B. VASCONCELLOS, Marco A. S. (Org.). Manual de Economia. 2ª ed.
São Paulo: Editora Saraiva, 1992.
SALAMA, Pierre. Globalización Comercial: deseindustrialización prematura em
América Latina e industrialización en Asia, Comércio Exterior, vol. 62, 2012.
SINGER, André. A (Falta de) Base Política para o Ensaio Desenvolvimentista. In:
LOUREIRO, Isabel; SINGER, André. As Contradições do Lulismo: A que
Ponto Chegamos? 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 21-54.
United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and
Social Affairs/Statistics Division. Disponível em: <https://comtrade.un.org>.
Acesso em: 15 nov. 2018.
VILLELA, André. Dos ―Anos Dourados‖ de JK à Crise Não Resolvida (1956-1963). In:
GIAMBIAGI, Fábio et al. Economia Brasileira Contemporânea. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011. Cap. 2, p. 25-48.
World Trade Organization (Organização Mundial de Comércio). Disponível em
<https://www.wto.org/index.htm>. Acesso: 30 jun. 2019.

